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مقدمة

وحارضها، ماضيها بني خطواتها مواقع تبينت كلما غايتها من هًدى عىل األمم تسري
خليقة وأنها املايض يف منه نصيبًا أدركت أنها أحست كلما النجاح يف رجاؤها ويعظم
قائل: قول من شيئًا تكسب ال ومرص املستقبل، يف عليه يزيد أو مثله نصيبًا تدرك أن
للمايض ظلم هذا فإن مقرصون. أو عجزة كلهم زعماءها وإنَّ عبث، كله جهادها إنَّ
بني املقابلة عليه تدل الذي الواقع يخالف ألنه للمايض؛ ظلم واحد: وقت يف وللمستقبل
قلوب عىل اليأس ويُدخل له، العاملني عزائم يثبط ألنه للمستقبل؛ وظلم ويومنا، أمسنا
ونجاٍح أدركناه نجاٍح عىل يدل املرصية النهضة ِسجلَّ أنَّ التفاؤل دواعي ومن فيه، اآلملني

املستقيم. الطريق عىل املسري واطَّرد العزائم، صدقت إذا سندركه،
العاملية الحرب أثر عىل مرص نهضتها التي النهضة ِسجل التالية الصفحات هذه يف
الواقع بالجواب فإذا كنا؟ وأين اليوم؟ نحن أين نسأل: أن نقدمها ونحن لنا ويطيب األوىل،
اليوم مرص بني التسوية وأنَّ نتقدم، أن ونرجو تقدمنا أننا الِعيان شواهد تقرره الذي
ما بني البعيد الفارق فإن رشيد؛ مرصي ملرص يتمناها ال أُمنية سنة ستني قبل ومرص
ونتمنى اليوم، إىل أمس من خطواتنا به تقاس الذي الصادق املقياس هو رصناه وما كناه

أدركناه. مما ا جدٍّ أوسع مًدى إىل الغد يف تستقيم أن
الصفحات؟ هذه تسجله الذي الجهاد مستهل مرصيف كانت كيف

فها يُرصِّ الدوبارة، قرص قيرص أو السامي»، «املندوب قبضة يف كلها الدولة كانت
بقيادة كله جيشها وكان … َحسيب بغري والخارجية الداخلية شئونها ويتوىل شاء، كيف
وكانت وزيٌر، أو أمريٌ بإصالحه همَّ إذا األساطيل ويسوق يثور الذي اإلنجليزي «الرسدار»
وبغري الوزير إرادة بغري وينقض ويُربم وينهى يأمر الذي مستشارها قبضة يف وزارة كل
املوظفني يختار الذي اإلنجليزي املفتش قبضة يف إقليم كل وكان األحيان، من كثري يف علمه



الثورة زعيم زغلول سعد

لها عليا محكمة كل وكانت الخفري، إىل العمدة إىل املدير من للعزل أو للرتقية ويرشحهم
ضباط من حكمدار لها الكربى القطر عواصم يف محافظة وكل اإلنجليز، قضاة من قاٍض
ويقبض واإلسكندرية، القاهرة منافس يكظم ورائهم من االحتالل جيش وكان اإلنجليز،
االقتصاد ميدان تدير االستعمارية السياسة وكانت املرصية، الدولة ميزانية من مرتباته
مرافق من مرفق وال رشكة وال مرصف فال الحكومة، دواوين من ديوان كأنه املرصي
أيدي يف األغالل كأنها ثقيلة ديون بيدهم ما وكل املرصيني، من أحد بيد العامة الثروة
نصف من أقل واألمة الدولة عليه تنفق الذي التعليم بني الفارق وندع والسجناء. األرسى
عن فيه تُْغني األرقام فإن مليونًا، خمسني من أكثر عليه تنفقان الذي والتعليم مليون،

الكالم.
إذا لسعيدة وإنها سنة، ستني قبل بنهضتها مرص أدركته الذي النجاح مدى ذلك
نطمح وما اليوم عليه نحن ما بني العظيم الفارق هذا بمثل أخرى سنة ستون لها تهيأت

إليه.
النهضات من تقدمها عىل امتازت ألنها إال التوفيق هذا ق توفَّ لم النهضة أنَّ واعتقادنا
زعيم يكن ولم زعيمها، وجدت كاملة أمة نهضة كانت أنها أوالهما ظاهرتني: بَمِزيَّتني
سبيًال، إليه وجدت حيثما االستقالل طلبت أنها والثانية خاصة، طبقة أو محدود رهط

النظريات. من نظرية أو الوسائل من بوسيلة تقيده ولم
هذا ومع املرصية، األمة تقدم يف فعلها التطور ُسنة وفعلت العلم، ظروف تغريت وقد
الزمن سبقت أنها فنرى سنة، وثالثني نيف قبل مقرتَحة كانت التي املرشوعات إىل نرجع
سنة قبل االمتيازات وإلغاء الجالء أمنية لنا لحقق منها مرشوع ذَ نُفِّ فلو بعيد، بشوط
وال القيود. تلك جميع تحطم ولم القيود بعض عىل أبقت التي املعاهدة سنة وهي ،١٩٣٦
الصفحات هذه عىل امُلطَِّلُع يعلم حني زغلول سعد الشيخ الزعيم غرية من العجب ينتهي
واإلجماع، االستفتاء مبدأ إىل الرجوع وبعد مضٍض عىل وهو إال ناقًصا مرشوًعا يقبل لم أنه

املستطاع. جهد ورائه من األمة ووحدة الوفد وحدة عىل منه حرًصا
واألمل بلغناه، بما الثقة تعزز أن خليقة الصفحات هذه تحملها التي الوقائع هذه
وافية زغلول» «سعد كتاب من اخرتناها وقد الغاية، إىل واالستقامة باملثابرة سنبلغه فيما
صلة تنتظم أن اختيارها يف ينا وتوخَّ عليها، اشتملت التي الحوادث بتجلية ِحَدٍة عىل

الصحيح. التاريخ هدى عىل الطريق بها تستقيم وأن باملايض، الحارض
العقاد محمود عباس
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األول الفصل

يفسطور سعد

الشيخ أبوه وكان «إبيانة»، قرية يف زغلول سعد ُولد ١٨٦٠ سنة يونيو أول يف •
عريقة. أرسة من بركات عبده الشيخ بنت وأمه القرية، عميد زغلول إبراهيم

أبوه مات وملا العزيمة، وصدق الخلق وصالبة الفالح بنية أبويه من سعد ورث •
األكرب. أخوه برتبيته ُعِنَي السادسة سن يف وهو

األزهر إىل أُْرسل ثم عمره، من عرشة الحادية بلغ حتى القرية بمكتب سعد أُْلِحق •
عىل يرتدد وكان أساتذته، من املجددين يدي بني الدروس حضور عىل ثابر حيث

داره. يف الدين جمال مجلس
املرصية» «الوقائع تحرير يف عبده محمد بالشيخ الحكومة استعانت حينما •
الثورة نشبت حتى بها محرًرا فمكث األدبي، القسم لتحرير سعد تعيني يف سعى

العرابية.
وخرس يسري، غري بالء االعتقال أذى من وناله العرابية الثورة يف سعد اشرتك •

باشا. عرابي أنصار قائمة يف وبات وظيفته،
األمور، ناصية عىل قابضة الربيطانية الدولة وكانت املحاماة، احرتاف إىل اضُطرَّ •
االنتقام»؛ «جماعة باسم رسية جماعة ألََّفا له وزميًال سعًدا أنَّ املسئولني إىل فنمى

أشهر. ثالثة من أكثر برباءتهما الحكم بعد االعتقال يف وظال فاعتُِقال
يف االستئناف بمحكمة قاٍض» «نائب وظيفة عليه ُعرضت سنوات ثماني وبعد •
ثم للمعارف، وزيًرا ُعنيِّ ثم عاًما، ١٤ القضاء يف وبقي فقبلها، ،١٨٩٢ سنة

انية. للحقَّ وزيًرا
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الدائرتني يف فنجح الترشيعية، للجمعية نفسه ترشيح عىل وعزم الوزارة اعتزل •
الترشيعية للجمعية وكيًال واختري تقدير، كل فاق نجاًحا فيهما نفسه رشح اللتني

املنتَخب. وكيلها فكان
الربيطانية، الحماية أُعلنت ديسمرب ويف ،١٩١٤ يوليو يف العظمى الحرب نشبت •
يف وأمعنوا الحكومة، دواوين يف أيديَهم اإلنجليز أطلق حتى أشهر تمِض ولم

االحتالل. أعداء عىل التضييق
واختري واالستقالل، للحرية للسعي املرصي» «الوفد تألف الحرب انتهاء وبعد •
وقد العظيم، وزعيمها الباسل، املرصية النهضة قائد فكان للوفد؛ رئيًسا سعد

بالده. سبيل يف ونُفي وناضل، كافح
خطبة ألقى مرصي زعيم وأول االستقالل، بعد شعبية لوزارة رئيس أول كان •

.١٩٢٤ سنة مارس ١٥ يف الربملان فؤاد امللك افتتح حني األوىل العرش
يف وهو ١٩٢٧ سنة أغسطس ٢٣ يف َ تُُويفِّ حتى النواب مجلس رياسة توىل •

عمره. من والستني السابعة
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الثاني الفصل

القارعة

قارعة! من لنا بد ال
ألنه نفيه؛ قبل األخريين األسبوعني يف سعد يرددها كان التي الكلمة هي تلك
جازًما يكن ولم حركة، تتبعها الحركة وأنَّ سكوت، يتبعه السكوت أنَّ بحقٍّ يرى كان
املعسكرات ألن وقوعها؛ ويستبطئ لها يتصدى كان التي القارعة بعد آتية الثورة بأن
والطيارات، والدبابات باملدافع وتزدحم بالجيوش، تعج كانت مرص يف واملطارات والقالع
ممنوعة والخطب الصيد، وبنادق وامُلَدى الهراوات حتى سالح كل من مجردون واملرصيون
الثورة تعذرت فإذا والعيون، الجواسيس من بمرصد واإلياب والذهاب مراقبة، والصحف
ال وهي القيود، هذه يف أمة تثور أن لزام وغري تتعذر، أن عجيب فغري املرصيني، عىل

سالح. بكل املزودين الغالبني تغلب أن العزالء بالثورة ترجو
مجيئُها يكون فلن أتت إذا بأنها جازًما كان ولكنه آتية، الثورة بأن جازًما يكن لم
يتصدى أن هو وسعه ويف املتحفزة، الوادعة األمة يف الغضب نريان تشعل بقارعة إال
بقية املقادير وعىل وسعه، يف ما وْليعمْل لها، إذْن فْليتصدَّ املرهوبة. امَلرجوَّة للقارعة

التدبري.
هذه دون بطولته لكانت فيه تردد ال جزًما بالثورة جازًما كان لو سعًدا أنَّ وعندنا
الخطر يطول أن يخىش وال يقدم ألنه النصيب؛ هذا دون اإلقدام من ونصيبه البطولة،
أن يبايل ال وهو يقدم أن فأما يحميه. الثورة غضب أنَّ ويعلم ويجازف عليه، يقدم الذي
العليا؛ البطولة هي فتلك ضارب، رضبته يقفو أو أحد، يتبعه أن دون للنكال يستهدف

والتقدير. الحساب بطولة من وأقوم أعىل وهي الواجب، بطولة ألنها
مكتبه من يخرج أن عادته من وكان فاستبطأها، القارعة تأِت ولم يوم ومىض
رئيس إىل الربقية إلرساله التايل اليوم مساء ففي إليه، يعود ثم لحظة الطرقة يف ليتمىش
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بعُد، يأتوا لم الجماعة «إنَّ له: فقال الطرقة تلك يف الوفد أعضاء من عضًوا لقي الوزارة
علينا، يقبضوا أو نسافر يَدعونا أن إما إنهم بنافع، ليس «هذا قال: ثم يأتون؟» ال أتراهم

مواضعنا.» يف نموت يرتكوننا فهم وإال
يف أتوا املنتظرين «الجماعة» ألن آخر؛ يوم من أكثر يطل لم القلق هذا أنَّ بَيَْد
عند — األمة بيت إىل فجاء أغسطس. شهر من الثاني اليوم يف أي التايل؛ اليوم مساء
ومرتجم املالزم برتبة آخر ضابط ومعه صاغ، برتبة بريطاني ضابط — الخامسة الساعة
بندقية منهما كلٌّ يحمل بريطانيان جنديان الخارجي الباب جانبَي عىل ووقف مرصي،
مجيئِهم قبل األمة بيت إىل دخل قد العليا املدارس طالب من طالب وكان حربة، طرفها يف
واملرتجمني الكتاب قلم يف يومئٍذ يعمل كان الذي القصبجي1 فؤاد األستاذ فأبلغ مهروًال،
طريقه يف باشا محمود محمد يستوقف بريطانيٍّا ضابًطا رأى أنه املرصي بالوفد امللَحق
ليخرب فؤاد األستاذ فخرج اإلنجليزي. الجيش سيارات من سيارة ويُركِّبه األمة، بيت إىل
هذا فارتدَّ الحجرة، باب عىل الربيطاني الضابط أمام به وإذا الطالب، أبلغه بما سعًدا
فؤاد األستاذ فأجابه هو؟» فأين باشا زغلول سعد مقابلة أريد «إني باإلنجليزية: وبادره
حجرة إىل وأشار الباشا.» أخرب ريثما االستقبال حجرة يف فانتظر «تفضل بالفرنسية:
وعاد إليها، أشار التي الحجرة يف الباشا أنَّ وظن قوله الضابط يفهم فلم االستقبال،
إلبالغه.» ذاهب أنا وإنما «ال، فؤاد: األستاذ فقال الحجرة؟» يف هنا باشا سعد «هل يقول:
فاعتذر وساطتك.» بغري أراه أن أريد أنا «بل له: وقال فاحصة، نظرة الضابط إليه فنظر
نفسه يقدم أن الزائر يبيح ال هنا العرف «إنَّ االستغراب: من يشء يف وهتف األستاذ
وقت يف والتقديم املقابلة من بأس ال الزيارة هذه «يف متهكًما: الضابط قال بنفسه!»
يُخرج أنه إليه فُخيِّل جيبه، يف اليمنى يده واضًعا فرآه فؤاد األستاذ إىل والتفت واحد!»
يستعد مسدسه إىل الثاني الضابط وأرسع يديك.» «ارفع عسكرية: لهجة يف فناداه سالًحا

لتجريده.
باب إىل فخرج االستقبال؛ حجرة عىل يجري بما شعر قد مكتبه يف سعد وكان
هو «ها للضابط: األستاذ فقال واحد، وقت يف هناك والضابط فؤاد األستاذ وملحه املكتب،

العسكرية. التحية يحييه وهو الباشا إىل واتجه الضابط فرتكه باشا.» سعد

حضوره. يف األمة ببيت حدث ما تفصيالت يف فؤاد األستاذ رواية عىل اعتمدنا 1
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القارعة

خرجا ثم معه، ودخل قبعته فرفع املكتب، إىل دعاه ثم مليٍّا الضابط إىل الباشا نظر
«لست بالفرنسية: له وقال وقف حيث السلم َدَرج إىل املعهود ثباته يف يتقدمه والباشا
وردد الباشا قصد الضابط يفهم فلم مركبة.» إحضار يف سأرسل قدمي، عىل معك أذهب
جيًدا، ذلك «فهمت يبتسم: وهو الباشا قال سعادتك.» عىل بالقبض أمر «لديَّ قوله:
حيث إىل وأشار العناء، من بيشء ذلك عند الضابط ففهم مركبة.» إحضار أريد ولكني
األمة بيت مغادرته قبل سعد قالها كلمة آخر وكانت باالنتظار. العسكرية السيارة تقف

مرات. وكررها بالفرنسية قالها … «تشجعوا»
وسأل: الفرتة هذه يف تجمعوا الذين الواقفني إىل الضابط التفت بالنزول َهمَّ وملا
فقال هو.» «أنا فقال: الواقفني مع باشا صدقي وكان باشا؟» صدقي إسماعيل «أين
إىل لحظة بالرجوع يل تسمح ولكن «حسنًا، فأجابه: معي.» باملجيء «تفضل الضابط:
صدقي قال تذهب!» أن أخىش إني «ال، وقال: كتفه عىل يده الضابط فوضع املكتب.»
املكتب، إىل ومىض يده من أفلت ثم نفيس.» أظهرت َلَما الهرب أريد كنت «لو باشا:
أحد، يجبه فلم باشا؟» الباسل حمد منزل «أين سأل: ثم … عاد أن إىل الضابط فانتظر

عليه. الضابط ودل املنزل إىل الواقفني أحد أشار هنيهة وبعد
تلك املكتب إىل باشا صدقي عودة كانت فيم قصبجي فؤاد األستاذ يل يذكر ولم
أن مخافة الهامة األوراق بعض ليُقَيص إليه عاد أنه ذلك بعد علمت ولكني اللحظة،

التفتيش. أثناء العسكرية القيادة تأخذها
باٍد واالضطراب (بك) فهمي العزيز عبد إليه تقدم باالنرصاف الضابط َهمَّ وملَّا
إليه تكتبوا أن فيكفي منا أحد استدعاء أخرى مرة أردتم «إذا بالفرنسية: وقال عليه،
يفهمها لم الضابط ألن مرتني؛ أو مرة عبارته يكرر أن إىل واضُطر إليكم.» يحرض وهو

ومىض. «أشكرك.» له: قال فهمها فلما مرة، ألول
حدث، بما علم قد وكان باشا، الباسل حمد األمة بيت إىل حرض ساعة نحو وبعد
آتيَكم؟» أن تريدونني أين «إىل سائًال: سفواي بفندق العليا القيادة مركز فخاطب
فودع األثر؛ عىل الحضور هذه منه وطلبت … ليسألها النيل قرص ثكنة إىل فأحالوه

الثكنة. إىل وذهب أصحابه
املساء، حتى منفردة حجرة إىل منهم واحد كل الثكنة، يف وأصحابه سعد أُدخل وقد
مصريهم، عن يتساءلون الثكنة يف الليلة وقضوا العشاء، ساعة باالجتماع لهم ُسمح ثم
تكفيهم منازلهم من ثياب باستحضار لهم سمح قد أنهم كبري ضابط أبلغهم الصباح ويف

شاء. إذا منهم، لكلٍّ وبخادم شهر، ملدة
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أتم «عىل فأجابوا: للمسري؟» استعداد عىل أنتم «هل ُسئلوا: الثالث اليوم ويف
بضاعة، سيارة تتبعهما سيارتني فركبوا الثكنة، فناء إىل الحراس مع ونزلوا استعداد.»

والحقائب. األتباع تحمل
عرشون بهم أحاط منها نزلوا فلما العاصمة، محطة إىل مرسعة السيارات وخرجت
الرصيف إىل بهم وساروا العاصمة، محافظ باشا صدقي محمود ومعهم إنجليزيٍّا، ضابًطا
ومعهم القطار، يف واحد ديوان إىل جميًعا وأدخلوهم بورسعيد، قطار عليه يقف الذي

الضباط. من واحد
خروجهم عند فكانوا إليها، يتجهون التي الوجهة يعلمون وأصحابه سعد يكن لم
السيارة اتجهت فلما املعادي، معسكر إىل منقولون أنهم يحسبون النيل قرص ثكنة من
وصلوا ثم السويس، إىل أو رفح إىل منقولون أنهم ظنوا بورسعيد قطار وبلغوا يساًرا،
امليناء إىل سيارة معه فأركبهم باالنتظار، بريطانيٍّا ضابًطا هناك ووجدوا بورسعيد إىل
بالدهم، إىل طريقهم يف اإلنجليز الجنود من ألفني تقل بريطانية نقالة إىل وأصعدهم
تصطدم كانت السفن ألن الخطر؛ عند النجاة وسائل عىل تدريبهم يف البحارة وأخذ

الروم. بحر يف كثريًا باأللغام
املعتقلني تأرس العسكرية القيادة كانت حيث مالطة جزيرة إىل منقولون أنهم علموا
الخروج بعد إال النقالة ضابط من ذلك يعلموا لم ولكنهم واألملان، والرتك املرصيني من
بعد إليها ووصلوا الجزيرة. تلك إىل ذاهبون إنهم البحر: عرض يف لهم فقيل امليناء. من

أيام. ثالثة
سعد أصحاب باختيار اإلنجليزية الحكومة جرت قاعدة أي عىل الكثريون: تساءل
التقاليد الحظت العسكرية القيادة أنَّ نرى ما ذلك وتعليل االعتقاد؟ هذا يف الثالثة
وزير باشا صدقي فإسماعيل رئيسه، مع يُعتقلون الذين الوفد كرباء اختيار يف الرسمية
رئيس هو املوظفني غري من باشا الباسل وحمد سابق، مدير باشا محمود ومحمد سابق،
لقب يحملون وجميعهم الطرابلسية، الحرب أيام من اإلنجليز يعرفه كبرية بدوية قبيلة

الرسمية. التقاليد وجهة من الصحيح الوحيد االختيار هو فاختيارهم الباشوية،
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عىل حظرت العسكرية القيادة ألن األول؛ اليوم يف متناقًضا بطيئًا االعتقال نبأ رسى
وعلم يومه، يف وموظفوه وأصدقاؤه الوفد أعضاء به فعلم إليه، والتلميح نرشه الصحف
بعضهم وينتمي متقاربة، أمكنة يف يجتمعون ألنهم التايل؛ اليوم يف العليا املدارس طلبة به
شيئًا القاهرة أحياء به وتسامعت املعرفة، أو القرابة بصلة وأصدقائه الوفد أعضاء إىل
إال كله القطر إىل يرس فلم والتناقض، البطء ذلك بمثل األقاليم إىل منها وانتقل فشيئًا،

ثالثة. أو يومني بعد
ي تلقِّ عن مارس شهر من العارش اليوم صباح يف العليا املدارس طالب أرضب
السياسيني املعتمدين بدور طافت كبرية مظاهرة يف مدارسهم من وخرجوا الدروس،
مشيئتها، إبداء يف الحق وحرمانها األمة شعور كبت وعىل الزعماء، اعتقال عىل لالحتجاج

مصريها. وتقرير حقها بيان إىل كافة األمم دعوة يوم كل تسمع وهي
وأصبحت عرش، الحادي اليوم يف الحوذية أرضب ثم الظهر، بعد الرتام عمال وأرضب
من املظاهرات وتجددت األوروبية، الدكاكني إال املدينة أنحاء معظم يف مغلقة الدكاكني
الربيطانيون الجنود فقابلها الجمهور، من شتى وطوائف األزهر وطالب املدارس طالب
مشرتك غري أو مشرتك بني وال وصغري، كبري بني مفرقني غري الرشاشة املدافع بإطالق

املظاهرة. يف
كان من إال املحاكم عن املحامون فانقطع اإلرضاب؛ أعلنت قد املحامني نقابة وكانت
غضب املظاهرات قمع يف القسوة واستثارت القضايا، تأجيل لطلب إليها املجلس يوفدهم
أن من بدًال وقدتها واضطرمت تقل، أن من بدًال املظاهرات فكثرت وحنقهم؛ الناس
يميزون ال فأصبحوا املفاجأة؛ هذه جراء من العسكريني الحراس صواب وطاش تخمد،
عرش الرابع الجمعة يوم ففي الناس. من حشد إىل النظر يطيقون وال وجمع، جمع بني
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الحسيني؛ املسجد بجوار كبري حشد عىل نريانها املدرعة السيارات أطلقت مارس شهر من
إىل قصدوا وال مظاهرة يف يكونوا ولم كثريين، خلًقا وجرحت عرش بضعة منهم فقتلت
كل يجهل الفرقة وضابط الصالة، أداء بعد املسجد من خارجني كانوا ولكنهم التظاهر،
متجمعني! قوم كل عىل النار بإطالق رصيح أمر وعنده متجمعون، قوم أنهم إال يشء

ورست القاهرة، يف به قوبلت ما بمثل فقوبلت القطر، مدن يف املظاهرات وتعددت
كظمه طال الذي السخط كمني فانفجر األقاليم؛ أنحاء إىل الرصاص وإطالق القتل أخبار

مكان. كل يف الثورة وانفجرت الصدور، يف
ما الثورة إنَّ أو الوحيد، الثورة سبب هي كانت املظاهرات إنَّ يقال: أن الخطأ من
األول كالرشر املظاهرات كانت فإنما العاصمة. مظاهرات لوال القطر يف لتنفجر كانت
التي الجارفة الثورة تلك شهد فمن باالنفجار، يهم وهو يغيل بركان فوهة من يتطاير
تحبس ال قوة أنها أيقن وقودها، وتأجج مكامنها عمق عىل يدل اندفاًعا حينها يف اندفعت

املظاهرات. نتيجة وليست املظاهرات سبب هي وأنها طويًال،
الهدنة، بعد الفرج انتظروا ثم ومضانكها، الحرب مظالم عىل زمنًا الناس صرب فقد
من أوجسوا ما فوق املستقبل مخاوف من ويوجسون الخيبة مرارة يعالجون بهم فإذا
الذي الوقت يف كله الكظم هذا يعانون أنهم نكايتهم يف وزاد املاضية، السنوات مخاوف
أمًرا يطلبون وأنهم والرجاء، بالظفر األصداء فيه وتتجاوب اإلنصاف دعوة فيه تعلو
يستنكرون ثم البالد، عن واإلقصاء بالتهديد فيجابون واالحتجاج الشكوى حق هو يسريًا
وهم يختنقوا أن إال منهم يراد وال الرصاص، بإطالق فيعاَقبون الغاشم العنت هذا

صامتون.
واملعتقلني املوتى أخبار وشاعت املتظاهرين، عىل الرصاص إطالق خرب شاع فلما
وكان عم، أن بعد وظهر طم، أن بعد الغضب طغى املساملني، الُعزَّل والشبان الطالب من
السكك انقطاع فبدأ اتفاق، سبق وال تدبري بغري البالد جميع يف واحد نمط عىل ظهوره
كثرية جهات يف انقطعت ثم الشهر، من عرش الثالث اليوم يف وتال طنطا بني ما الحديدية
السكة وقضبان والتليفون التلغراف أسالك والتخريب التحطيم وتناول واحدة، دفعة

الثائرين. أيدي إليها وصلت حيثما الحديد
تعويق وهو مقصود، بتدبري الثائرون تعمده غرض من التحطيم هذا يخل ولم
وتفتيش السالح، لجمع والقرى باملدن الطواف عن الجوالة والفرق املسلحة القاطرات
والِعيصَّ الكبرية امُلَدى جمعت حتى الحرب، بداءة من السالح جمع يف العسكرية املنازل
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بعد الثورة بوادر ملحت ثم مشاجرة، أو عراك يف به للتسلح يصلح ما وكل الغليظة
عواقب من الناس وأوجس التفتيش، حمالت من أخرى حملة إىل فعادت الزعماء، اعتقال

املواصالت. بقطع يعوقوها أن لبعضهم فخطر ا، رشٍّ الحملة هذه
مرسوم: قصد بغري جامًحا اندفاًعا كان والتخريب التحطيم إىل األكرب الباعث أنَّ إال
رصيع الجامحة الفورة هذه يف هو كأنما ساخط، وهو يصنع فيما يحار الساخط اندفاع
داره. وإحراق أثاثه بتدمري ولو الدنيا تسمعه أن يريد مغلق، بيت يف محبوس مكموم
يستطاع ما كل هي العوارض هذه ألن مكان؛ كل يف متفقة الثورة عوارض فجاءت
مجرد يكن ولم والنفس، امللك عىل العدوان التحطيم باعث كان ولو الحالة. تلك يف
وأموال الحكومة خزائن نهب إىل الثائرون التجه العالم إىل الصوت وإبالغ االحتجاج

البلدان. من بلد يف قط يحدث لم ما وهو واملصارف، األغنياء
املصالح، بأسباب أعمالها يفرسون األمة، هذه شعور فهم عن مضلَّلني اإلنجليز وظل
يف حساب له يُحسب ال عامل النفسية البواعث كأنما النفسية، بواعثها إىل ينظرون وال
مصطنع بتدبري إال االتفاق هذا تتفق ال الثائرين أعمال أنَّ فظنوا الجماهري. حركات
لندن يف حكومتهم أبلغوا ألنهم ذلك؛ يفهموا أن لرؤسائهم طاب وربما أجنبية. ودسيسة

انتفاض. منها يُخاف ال ضعيفة وأنها فاترة، هادئة األمة أنَّ
هذه أنَّ اآلن عرفوا إذا َليَعجبون — املرصيني بعض ومنهم — كثريين أناًسا وأنَّ
مظاهرة وأنَّ اإلطالق، عىل مدبِّرة رئاسة فيها تكن ولم تنظيم فيها يقع لم املفاجئة الثورة
سمعها التي النصيحة خالف عىل بل الوفد، من سابق علم غري عىل وقعت األوىل الطلبة

الثالثة. وأصحابه سعد اعتقال بعد القاهرة يف بقوا الذين أعضائه بعض من الطلبة
الطلبة فإن عديدة. مصادر من استقرائها بعد نؤكدها التي الحقيقة هي لكنها
ثم البقاء، أو الخروج يف مختلفون وهم املظاهرة، يوم مدارسهم يف مِرضبني أصبحوا
فيه يفكر رأيًا عليه وأفسد الوفد، مشيئة خالف ربما الخروج أنَّ منهم لفريق خطر
بما إليهم ويعودون يستفرسون، منهم أفراًدا األمة» «بيت إىل فبعثوا يتوخاها، خطة أو
إليه فأفضوا بك»، فهمي العزيز «عبد باألستاذ التقوا وهناك األعضاء، رأي عليه يقر
فثار العاصمة؛ أحياء يف والتظاهر للخروج وتحفزهم الطلبة هياج وأبلغوه بقصدهم،
لعب ليست املسألة «إنَّ معناه: ما لهم يقول وهو شديًدا انتهاًرا وانتهرهم األستاذ بهم

القوم.» عند اشتعاًال الغضب نار تزيدوا وال هدوء، يف نعمل دعونا … أطفال
النرص أبي محمود باألستاذين وإذا مغتمني، متذمرين باالنرصاف وهموا فرتكوه
عبد تأنيب من خامرهم الذي الكدر أثر عنهم فا ليخفِّ بهم يلحقان املكباتي اللطيف وعبد
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املظاهرات، واجتناب السكون بالتزام لهم والنصح عنهم الترسية يف فتلطفا بك، العزيز
عنه اإلغضاء بني مرتددون وهم سمعوه ما زمالءهم يبلغوا أن عىل الطلبة رسل وانرصف
كالم من سمعوا بما وتهايجوا استَبَطئُوهم، قد كانوا زمالءهم ولكنَّ إليه، اإلصغاء أو
وتمت سؤالهم، بنتيجة رسلهم إليهم يعود أن قبل فخرجوا دعاتهم، واستثارة خطبائهم

املنوال. هذا عىل األوىل املظاهرة
الحني ذلك يف للوفد يكن لم إذ تدبري؛ وال إيحاء بغري تمت فقد األقاليم، حوادث أما
يكن ولم األقاليم، جميع يف مرسومة خطة تنفيذ عىل اتفقت إنها يقال أن يجوز لجان
طليعة يف جاء إنه يقال حتى القطر يف شاع قد وتال طنطا بني ُقطعت التي السكة خرب
بديهة من الثورة نجمت وإنما عمد. غري عىل أو عمد عىل والقدرة اإليحاء بمثابة الحوادث

مداه. بلغ الذي والتأفف املكظوم الغضب يف اتفاق عىل كلها كانت ألنها كلها؛ األمة
تقصد عمل بكل الناس تستفز فكانت تدبري؛ كل يف العسكرية السلطة أخطأت ولقد
النفوس وتثري والطاعة، الخوف من تريد ما نقيض إىل وتدفعهم واإلرهاب، البطش إىل به

والسكينة. اإلذعان من بدًال واملعاندة التحدي إىل
املواصالت يقطع من كل وأنذرت املظاهرات، فزادت املظاهرات قمع يف بالغت
إرضاب اإلنذار هذا جواب فكان العرفية»، األحكام بمقتىض بالرصاص رميًا «باإلعدام
اندفع ثم متظاهرين، مصانعهم من وخروجهم التايل اليوم يف الحديدية السكة عمال
فانعزلت للعاقبة، مكرتثني غري والتليفون التلغراف وأسالك القضبان قطع إىل الناس
الجنود استخدام إىل السلطة واضُطرت الجوانب، جميع من الكربى واملدن القاهرة
تنقطع التي القرى تتوعد كانت أن وبعد املواصالت. وتنظيم القطر لتسيري اإلنجليز
جديد حادث كل إنَّ فيه: تقول إنذار نرش إىل عادت بالغرامة منها مقربة عىل السكة
مكان من سواها من أقرب هي التي القرية بإحراق عليه «يعاَقب التدمري حوادث من
وحذرهم العرشين، اليوم يف والرسوات الوزراء بعض العام القائد واستدعى … التدمري»
جهدهم يبذلوا أن إليهم وطلب القصور»، وتخريب العمائر «تدمري إىل السلطة دفع من

«املشاغبات». عن واإلقالع بالهدوء للشعب النصح يف
البلدان بعض يف أغاروا من ومنهم وتقدم، تقدم والجماهري تتفاقم، والثورة ذلك كل
والبواخر الطيارات السلطة فاستخدمت السالح؛ من فيها ما فانتزعوا الرشطة، مراكز عىل
خلق فيها ُقتل مناوشات ذلك أثناء وحدثت املعزولة، الجهات إىل املدد إليصال النيلية

كثري.
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منها والناقمون أعداؤها أراد كما معنًى، بغري غضب فورة تكن لم الثورة أنَّ عىل
القومية النخوة نفحات من ظهر قد ما فيها ظهر َلَما كذلك كانت فلو يتخيلوها، أن
السمو ساعات يف األفراد إليها يرتفع كما الشعوب إليها ترتفع التي اإلنسانية واألريحية
ينطلق حني الحيواني الغضب سورات يف تظهر ال النفحات هذه فإن والفداء. واإلرشاق
مكتوم شعور عن إعرابًا الثورة تكون حني تظهر ولكنها مطلب، غري ويف هًدى غري عىل
القومي الروح فيها فغلب كذلك، املرصية الثورة كانت وقد الكمال، إىل مشبوبة ونزعة
يف الرحمة بساط يحملون األزهر علماء فيها مىش فارق، وكل عالقة وكل عصبية كل عىل
القساوسة وقام والصليب، الهالل شارة وعليها األعالم ويرفعون الشهداء، جنازات تشييع
العقائل وخرج الدينية، الشعائر من لها يؤدى ما ويؤدون املسلمني، يخطبون املساجد يف
لجند ويُستهدفن واألخطار املهالك إىل والشبان الرجال يسابقن الخدور من واألوانس
فريضة كل عىل الوطنية الحمية فرائض وغلبت قتال، ميدان يف كأنهم متأهبني مسلحني
الحربية املدرسة وطالب واملحامني، القضاة جانب إىل يسريون الضباط فكان تقليد؛ وكل
يذكرون وال مرص، باسم ينادون جميًعا وكانوا مدرسة، كل يف الطالب جانب إىل يسريون

مرصيون. أنهم إال
الجهاد تواريخ سطرت ما كأنبل نبيل رائع مثال عىل التضحية بسالة وتجلت
وهم املدافع نريان أمام الفرار من أنًفا العلم يحملون أناس فمات األمم. وثبات يف والفداء
مرصًعا ليستقبلوا العلم رفع إىل فيبادرون مرصعهم، إخوانهم ويرى السالح، من عزل
وال لًُقى املطروحة الجثث رؤية فيها يطيقون لحظة يف متنافسني، طائعني كمرصعهم

الرتاب. عىل ُمْلًقى العلم رؤية يطيقون
وخشونة وإرهاب فتك من كثرية موغرات األيام تلك يف باملرصيني أحاطت وقد
لواعج بهم وجمحت النقمة مرارة بهم طغت لو للناس يشفع ما بعضها ويف واستفزاز،
رضاه، أو غضبه يف صاحبها تشني واحدة سقطة يقرتفوا لم هذا مع لكنهم الضغينة،
أو طفل عىل قط أحد يعتِد فلم واالضطراب؛ الهياج أوقات أشد يف املروءة أدب ينسوا ولم
الكتاب يف األدب بهذا املرصية للثورة اللنبي اللورد وشهد امرأة، عىل أو عاجز شيخ عىل
مفتوحة، مركبة مستقلة إنجليزية سيدة «كانت سنوات: ثالث بعد قال حيث األبيض
البليغ األذى من نجت وقد بوالق، حي يف الجمعة يوم بالحجارة وقذفوها الرعاع فهاجمها
امرأة عىل فيها اعتُِدَي مرة أول وهي املظلة، األحجار فمزقت ً مخبأ مظلتها من اتخذت بأن
يذكر؛ شيئًا كانت َلَما الثبوت كل الحادثة هذه ثبتت ولو املاضية.» الثالثة السنوات كل يف
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من بوجه يُثبت لم التحقيق ولكن تنفيها، وال القاعدة تؤكد التي الندرة إال تكون لن ألنها
سيدة يحمي كان الذي فما وإال … واإلساءة باالعتداء مقصودة كانت السيدة أنَّ الوجوه
باإليذاء؟! يقصدونها الذين واملئات العرشات عدوان من املظلة إال معها تحمل ال منفردة
بمجرد ال بنفيه بالجزم وحده َلحقيق الثورة سنوات جميع يف الحادث هذا انفراد إنَّ
الثائرون فكان الهياج، أيام أعنف يف املشهورة الكثرية الحوادث سبقته وقد فيه، التشكيك
املشهورة «بهيج» حادثة ومنها واألطفال، بالسيدات املساس عن جميًعا فيها يتورعون
هذه عىل املرصيني الثوار ع برتفُّ االستعمار صحف فيها شهدت التي الغربية، الحدود عىل
العيوب. عليها وتزور التهم عليها تلفق أن وسعها ويف املستعمرين، عىل ثائرة السقطات
املنازل نوافذ من املتظاهرين عىل الرصاص أطلقوا األرمن من أفراًدا أنَّ حدث لقد
وحدث تكراره، ومنع العدوان دفع يقتضيه ما بمقدار إال لهم الثائرين جزاء يكن فلم
األجانب بعض فحسب بالحجارة، الدكاكني زجاج قذفوا املظاهرات أثناء يف الغوغاء أنَّ
لم الدكاكني تلك عىل الحجارة إلقاء أنَّ والحقيقة والعداوة، بالسخط مقصودون أنهم
يف لفتحها استنكاًرا كان وإنما األجنبية، لألمم العداوة أو العصبية شعور عن يكن
ويستخفون األمة شعور يجبهون أصحابها بأن الغوغاء من وإحساًسا اإلرضاب، أيام
تلك يف فتحها اتفق التي املرصيني دكاكني فأصابوا مجاملتها. عن ويرتفعون بمطالبها
متاجرهم ألن الخسارة؛ يف األجانب كفة ورجحت األجانب، دكاكني أصابوا كما اآلونة
أن الطلبة ينَس لم هذا ومع املظاهرات، فيها تطوف التي اإلفرنجية األحياء يف عدًدا أكثر
واإلفرنجية، العربية الصحف يف نرشوه بيان يف الغوغاء عمل من «الضيوف» إىل يعتذروا

املستقبل. يف تكراره باتقاء ووعدوا الدكاكني وجهات عىل وعلقوه
حادث غري والتشويه للتشهري يستغلونه حادثًا الواقع يف املستعمرون يجد ولم
الضباط صف من وخمسة الضباط من ثالثة فيه ُقتل الذي ديرمواس أو ديروط
أثناء باملرصيني نزلت التي الفظائع جانب إىل يُذكر ال جسامته عىل حادث وهو اإلنجليز،
نرتك التي والشبانات والبدرشني العزيزية فظائع ومنها … والتفتيش التأديب حمالت
فظائع من نذكر وال الكتاب، هذا يف صفًحا عنها وسنرضب املقام، هذا غري إىل تفصيلها
بعد خالصته وهذه واإلسهاب، الرشح عن بالداللة يُغني صغريًا مثًال إال الثورة قمع

والتلطيف. التجاوز
إنجليزيٍّا جنديٍّا أنَّ لندن من الربقية األنباء إلينا نقلت ١٩٣٤ سنة سبتمرب أول يف
املحكمة إىل بها تشفع التي املحاسن من فكان عشيقته، بمقتل التهامه املحكمة إىل سيق
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صوًال كان إنه مناسبة وال سؤال بغري قال أن والرحمة العفو بها يستحق أنه واعتقد
أسابيع بضعة بعد وإنه املرصيني، من ثالثة فقتل الثورة بمرصسنة الربيطاني بالجيش
رئيًسا للسيارات رشكة يف عمل ثم آخر، مرصيٍّا هو فقتل يقتل أن له صديق كاد
فقال: الدعوى القايض لخص وقد سنوات، أربع مرصي أمري خدمة يف وعمل للمهندسني،
فعله ما يعدوا لم يومئٍذ رؤساءه فإن — الرجل اسم — تافني فعل ما يكن مهما «إنه

جريمة.»
سنة! عرشة بخمس الثورة بعد جنى بما يفاخر الثورة قامعي من جندي فهذا
ال األلوف عرشات من واحد وهو سنوات! أربع مرصي أمري خري من خبزه أكل أن وبعد
عن والدفاع الخطر ادعاء من أكثر عذر إىل سئلوا إذا يحتاجون وال قتلوا، عمن يسألون
الفظائع أنَّ ذلك بعد ليعلم اإلنصاف من وذرة التصور من ذرة لديه من وكل الحياة،
فئة عىل االعتداء فظيعة من يُقاس ال بما وأهول أكرب ثورتهم أثناء باملرصيني نزلت التي
السالح. من األعزل الجمهور عليهم يتكاثر وال مسلحون، كلهم والجنود الضباط من

رضورة الدامية الزوبعة هذه أكانت هذا؟ كل ِلَم ونسأل: جانبًا الثورة فظائع وندع
وكان مصلحة. وال رضورة تكن لم كال! اتقاؤه؟ يمكن ال حادثًا أكانت عنها؟ محيد ال
خرب ما كل ويُصان دماء، من فيها سال ما كل يُحقن وأن اجتنابًا تُجتنب أن ميسوًرا
السياسة فيها ارتطمت التي املتالحقة األخطاء لوال أموال، من فيها وضاع عمار من فيها
تضمن وأنها الحربية، العدد عىل كله اعتمادها وإلقاء للعواقب، اكرتاثها لقلة االستعمارية

االحتمال. عن الصدور ضاقت إذا الضعاف األمم قمع لها
معيشتهم وأدوات املرصيني أرزاق واغتصاب الحماية بإعالن البداءة يف أخطأت فهي
املرصيني إىل ترد بأن ذلك كل تتقي أن مقدورها يف وكان العظمى. الحرب إبان يف
بما الحرب يف املعاونة أمر من يعنيهم ما بأنفسهم يدبروا أن إليهم وتكل استقاللهم،
يف النظر وترجئ االستقالل، تعلن أن يمنعها كان فماذا ذلك يوافقها لم فإن يطيقون.

القتال؟! من الفراغ بعد ما إىل قواعده تفصيل
أنهم مع مستقبلهم، يف والبحث مطالبهم إبداء املرصيني زعماء بحرمان أخطأت ثم
— إنجلرتا يف أو هنا رجالها يخاطبون وهم — منهم يبدر ولم املجاملة يف يقرصوا لم

واإلعنات. التحدي من أثر
وألقى تبعتها، الزعماء عىل فألقت وقوعها، من بد ال التي الوزارية األزمة وقعت ثم
االدعاء عىل واملجاوبة بالتهم الرتاشق قبيل من الزعماء رد يكن ولم عليها، التبعة الزعماء
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نظر يف ال الحيدة عىل الواقفني املنصفني نظر يف بعينها الحقيقة هو كان ولكنه بمثله،
املرصية الوزارة تأليف صعوبة وعن الوزارية األزمة عن فاملسئول وحده؛ املرصي الوفد
أهل هم من وضعوا الذين «أولئك الوفد: قال كما هو أو االستعمارية، السياسة هو

مواطنيهم.» وأمام ضمائرهم أمام حرج مركز يف للوزارة
يخدم أن فعًال أراد أنه فرضنا إذا وطنه، ألبناء املرصي الوزير يقول فماذا وإال
بغري أبايل ال خائن إني لهم: أيقول وطنه؟ بمصري يحفل وال االستعمارية السياسة
املطالبة وبني بينكم ألَُحول املنصب أتوىل إنني لهم: يقول أم املنصب؟! إىل الوصول
لهم يقول أن يستطيع وهل مصريكم؟! تقرير يف تشرتكون حيث إىل السفر أو باالستقالل
أن متخلفة أو متقدمة أمة يمنعون ال أنهم اإلنجليز ساسة فيه ينادي الذي الوقت يف ذلك

مصريها؟! تقرير يف تشرتك
يوجد ليس إذ فيه؛ ألحد حيلة ال حتى الوزارة قبول عن املرصيني الساسة فإحجام
كان ولو الرصيحة الخيانة بهذه املنصب يشرتي للوزارة مرصمرشح غري يف مرصوال يف
يشاء ملن عذر وال مغالطة وال فيها تََسرتُّ ال مبتذلة سمجة خيانة ألنها الضمري؛ مدخول
تحركت قد للحماية أذعنت التي والوزارة حقها تطلب األمة دامت ما األعذار، ينتحل أن
لو العمل هذا ففي … املصري وتقرير الشعوب بحقوق ينادي كله والعالم فيها، للبحث

الحياة. عىل قضاء فيه يكن لم إن السياسية حياته قضاء للوزارة املرشح عليه أقدم
الذي املوقف هذا يف الوفد عىل التبعة تُلقَي أن هذا مع شاءت العسكرية القيادة لكن
رؤساءه واعتقلت الغاشم، خطأها فأخطأت املرصيني؛ من ألحد وال للوفد فيه حيلة ال
من السلسلة هذه بعد أخطأت ثم يسيئوها. ولم هي أساءتها التي السيئة عىل جزاءً
نادوا ومن السالح، من عزًال املبني العسف لذلك غضبوا بمن الدموي بطشها يف األخطاء
بالدهم جو لهم فسحت لو ولعلها السالم، مؤتمر يف الحلفاء أقطاب به ينادي كان بما
والتحطيم. التخريب طور إىل الدعوة طور من الثورة خرجت ملا يشاءون، بما فيه ينادون
جميع فيه يطوي الذي الخطأ هو بل جميًعا، االستعمارية السياسة أخطاء وأكرب
قاطبة املرصيني نفوس يف ويثور يسور كان الذي الشعور تقدير أساءت أنها األخطاء؛
يجهل أن سيايس غري أو سيايس إنسان وسع يف فليس واملشارب، الطبقات تفاوت عىل
قبل — شيتهام ميلن السري — الربيطاني املندوب نائب يجهلها كما كلها األمور هذه
فرباير من والعرشين الرابع يف حكومته إىل كتب فإنه أسابيع؛ ثالثة من بأقل الثورة
االستقالة، من عليهما عادت التي املوقوتة الشهرة فقدا وعديل رشدي الوزيرين «إنَّ يقول:
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يطمعون الذين العليا الطبقة أفراد بني يسريًا قلًقا هناك وإنَّ أحد، به يثق ال زغلوًال وإنَّ
يف تختلف ال الحالة ولكن الذاتية، الحكومة مراتب من مرتبة ببلوغ مكانتهم تعظيم يف
الوزراء وكبار حسني األمري رفض عندما ١٩١٤ سنة يف طرأت التي الحالة عن لبابها
استعداد عىل نكن لم التي املنح ببعض مشفوعة تكن لم ما الحماية يقبلوا أن طويًال
كامل، مصطفى حركة تضارع بالتي ليست حال كل عىل الحارضة الحركة وإنَّ إلعطائها،
الدستورية باملسائل يتعلق فيما الربيطانية الحكومة قرارات يف تؤثر أن يصح بالتي أو

الحماية.» فيه توضع الذي والوضع
عن وعجزه غفلته به يداري ما النادر السيايس هذا يجد لم الثورة طالئع بدت وملا
التاسع يف فأبرق وطنية؛ غري أجنبية أسباب إىل يعزَوها أن إال الوطنية الحرية َغْوِر َسْربِ
وفيها لألجانب، معادية للعرش معادية لربيطانيا معادية الحركة «إنَّ يقول: مارس من
أن بد وال مدبرة منظمة وهي واملواصالت، األسالك تخريب إىل نتيجة بلشفية نزعات

مأجورة.» تكون
«إنَّ فيها: فجاء بشهر ذلك بعد الثورة عن مذكرتها الربيطانية الحكومة وأذاعت
الخطة أنَّ املالحظة يستحق ومما … بإحكام منظمة مدبرة الخطة أنَّ تثبت شواهد هناك
سنة خريف يف مرص عىل للغارة والرتك األملان رسمه الذي الربنامج تشابه نُفذت التي
مورس األملاني الجاسوس املرصية السلطات إىل به أفىض الذي الربنامج وهو ،١٩١٤
التذمر لدواعي أو العقلية للحالة حساب كل حسبنا وإذا اإلسكندرية، يف عليه املقبوض
الخطري االنفجار هذا لتعليل يكفي ال هذا فكل آنًفا، إليها املشار الفالحني بني الناشئة

األملان.» إصبع فيه تلوح قد كما الفتاة، تركيا إصبع فيه تلوح الذي املنظم
يف أو الخارج يف واألملان الرتك يدبرها مليونًا عرش أربعة تشمل ثورة وهللا! إي
التنجيم غري التدبري هذا عىل واحد بدليل اإلنجليزية السلطات فيها تعثر وال الداخل،
يعلل الذي العجيب التفكري هذا من يحزن أم أيضحك يدري ال اإلنسان وإنَّ والتخمني!
مىض منهارة حكومات دبرتها أجنبية دسيسة بأنها مارس شهر يف تنفجر مرصية ثورة
شهور عدة أتباعهم وبني بينهم الصلة وانقطاع البالد يف وتفرُّقهم رؤسائها هزيمة عىل
الطبقات صنع من الثورة تكون أن والسخر الحزن بني الحرية إىل هذا من وأدعى …

واحد! وقت يف البلشفية صنع ومن العليا
تعلقت التي املبكية املضحكة التعديالت هذه رس هي وحدها الغفلة أنَّ نظن وال
الذي الجهل يف وقعوا قد وكالءها رأت ولكنها الفرتة، تلك يف االستعمارية السياسة بها
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فائدة لها وجدت ألنها استطاعتها؛ يف استغالل أحسن جهلهم فاستغلت فيه رجعة ال
تَُحول قد أنها ووجدت واألملان، الرتك جواسيس إىل بنسبتها املرصية الحركة تشويه من
الغفلة بني فمزجت اإلنجليزية. واألمة الحلفاء ومسامع املرصيني الدعاة بني التشويه بهذا

االستعمار! بأساليب الجدير املزيج هذا والذكاء
عمومها بعد حتى أغوارها وسرب الحركة فهم يف يتخبطون القوم ظل ولقد
فال وتقديراتهم، ظنونهم بتكذيب مرة بعد مرة تتلقاهم الحوادث وطفقت وانتشارها،
رضب أنها البالد يف الثورة شبوب بعد اعتقادهم ذاك ومن أبصارهم. عن الغشاوة تنجاب
يصنعون كانوا كما أخرى، وطائفة األمة من طائفة بني فيه يفرِّقون الذي الشغب من
الوظائف طالب بني وتارة الزرقاء، الجالليب والبيس الباشوات بني تارة السابق العهد يف
كرزون اللورد فألقى … واملسيحيني املسلمني بني وتارة الحقيقية، املصالح وأصحاب
ثابروا ألنهم املرصيني؛ املوظفني عىل فيه يثني بيانًا أسبوعني بنحو الثورة انفجار بعد
من املتعلمني صفوة إنهم فيه: ويقول البالد، غمر الذي الهياج إبَّان يف أعمالهم عىل
فكان األخرية». الحركة يف يشرتكوا لم األمة عقالء أنَّ عىل يدل هذا «فمسلكهم املرصيني
أيام ثالثة اإلرضاب عىل كلها الدواوين يف املوظفون أجمع أن املزري الثناء هذا جواب
املعنى بهذا عرائضهم وكتبوا الوطنية، املطالب يف األمة طبقات وبني بينهم للتآزر إعالنًا

اإلنجليزية. الحكومة وأبلغوها السلطان، العظمة صاحب إىل
الرضر منها يقع ولم بعدها، وال الثورة أيام جرائرها، وال األخطاء هذه تنقطع لم
الضعفاء؟! مع يخطئون حني األقوياء يحاسب الذي ذا ومن فيها، املظلومني غري أحد عىل
العواقب، حسبان عن غنًى يف ألنهم باألقوياء؛ فيه التمادي ويليق الخطأ يليق وهكذا

ضعفاء! ألنهم األخطاء؛ اجتناب يف جهدوا وإن العاقبة بسوء الضعفاء ويستأثر
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يخطر طبيعي سؤال وأول يتساءلون، املنفى إىل طريقهم يف الثالثة وأصحابه سعد جلس
هل عنها: إقصائهم بعد فيها يجرَي أن عىس عما السؤال هو البالد مفارقون وهم لهم
النفوس كظم العسكرية القيادة تقوى وهل الثورة؟ أسباب تملك وهل بالخرب؟ تسمع
أعزل بلد عىل شاق عمل الثورة أنَّ رأيه فكان سعد فأما الرضبة؟ هذه بعد طويًال
الناس فشعور واقعة كانت إذا ولكنها واألرصاد. والسالح بالجند مشحون باألعباء مرهق
فيها. واالستيئاس النفجارها كاٍف املكبوتة بآالمهم للجهر املنفس والتماسهم باالختناق

الحديث. الرجل شكوك من نزعة إىل صدقي إسماعيل رأي هذا من وقريب
بدوية قبيلة لزعيم الطبيعي الرأي رأيهما كان فقد محمود ومحمد الباسل حمد أما
قبيلته أنَّ فيه يفكر أن القبيلة لزعيم يطيب يشء فآخر الصعيد؛ يف عصبية وصاحب
ترجيح عىل فاتفقا الصعيد، يف العصبية صاحب وكذلك بثأره، تأخذ وال ألجله تثور ال

النتيجة. عىل يتفقا لم وإن الثورة
العاجل بوقوعها يجزم لم ومن العاجلة الثورة ح رجَّ من منهم سواءٌ — أنهم ويظهر
أنَّ لهم يخطر ولم مالطة، جزيرة يف بالقصري ليس زمنًا البقاء عىل النفس وطنوا قد —
الجليلة السيدة استدعاء يف وفكَّر يستأجره منزل عن سعد فبحث قريب. عنهم اإلفراج
برعاية املنزل غري يف هناك يجدها ال التي الصحية العناية إىل لحاجته الجزيرة؛ إىل قرينته
إليه. بالقياس أصحاء شبان ألنهم ذلك؛ يف اآلخرون صحبه يفكر ولم الرءوم، الزوجة

مشقة من متعبًا سعد كان وقد أيام. ثالثة النقالة يف قضوا أن بعد مالطة إىل وصلوا
الجزيرة حاكم اختاره الذي «بلفورستا» ومعتقل الشاطئ بني وكان والدوار. االنتقال
إال يجدوا فلم امليناء جوار يف مركبات عن فبحثوا القدم، عىل ساعة نصف مسرية لهم
ووصلوا األقدام، عىل وراءه رفاقه وسار سعد ركبها واحد. حصان يجرها صغرية مركبة



الثورة زعيم زغلول سعد

وأخرى للنوم حجرة منهم لكلٍّ أعدت قد العسكرية السلطة أنَّ فوجدوا املعتقل، إىل
للحمام. ومكانًا للمائدة وثالثة لالستقبال،

للنفي وتحديًا القاهرة، يف لعمله استئناًفا منفاه يف له عمل أول يكون أن سعد وأراد
عناء من يسرتيح يكد فلم الحماية. وإنكار باالستقالل املطالبة يف واستمراًرا واإلرهاب،
املطالب فيها يكرر اإلنجليزية، الوزارة رئيس إىل اآلتية الربقية الرسالة كتب حتى سفره

الجزيرة: هذه إىل أجلها من جاء التي

السياسية للمعاهدات ورجالها ساستها احرتام بمقدار يقدَّر املمالك رشف إنَّ
الحكومة تلك رجال بها يفوه التي الرسمية والترصيحات يربمونها التي
استقالل ضمنت قد ١٨٤٠ عام لندن معاهدة يف إنجلرتا كانت ا وَلمَّ الرسميون.
أنَّ ١٨٨٢ عام والرشف بالتاج والربملان فكتوريا امللكة أقسمت كما مرص،
الجالء أوان أنَّ ١٨٨٧ عام جالدستون وأعلن وقتيٍّا إال يكون لن االحتالل
ملك جاللة لحكومة املمثل الرئيس جنابكم كنتم ا وَلمَّ آن، قد مرص عن
أطالب فإني الحرة؛ اإلنجليزية األمة ورشف بالده كرامة عن وامُلدافع بريطانيا
قًرسا بالدنا عىل حكومتكم أعلنتها التي الحماية برفع املبجل الرئيس جناب
للمعاهدات احرتاًما النيل وادي عن الربيطانية الجنود وجالء الحرب ملقتضيات
حكومتها، رأس عىل أنت أمة لرشف وصيانًة ذكرناها التي والترصيحات
معنا اتُّبعت التي واإلرهاق العنف سياسة أنَّ أذكر بأن الرئيس جناب وليأذن
وأنه موقفنا، يف وثباتًا بمطالبنا، تمسًكا إال — كافة املرصيني نحن — تزيدنا ال
أنفسنا عىل نقطع أن نستطيع وهناك صديقة، ملرص تكون أن إلنجلرتا خري

بالدنا. يف تجارتكم ونروج مصالحكم، نصون بأن عهًدا

إىل مرص زعيم تنفي وهي — الربيطانية الحكومة انتظرته ما آخر أنَّ شك وال
الجزيرة تصبح أن إال ذلك من تفيد ال أن — استقاللها طلب عىل له عقابًا مالطة جزيرة

االستقالل! بذلك املطالبة ميادين من آخر ميدانًا
متبَعة كانت التي نة السُّ خالف عىل األرسى بقية عن معزولني املعتقل يف نزلوا
أسبوع كل مرتني إال الخالء يف للرياضة بالخروج لهم يؤذن ولم وصولهم، قبل فيه
أحًدا يساعدوا وال يهربوا، ال أن بالرشف فيه يقسمون كتابي حلف عىل التوقيع بعد
… امللك جاللة لجنود إيذاء فيه شيئًا يعملوا وال نقوًدا، أحًدا يعطوا وال الهرب، عىل

26



باريس إىل الوفد سفر

أول يلزمهم ما بمقدار إال مالهم من تسلمهم اإلنجليزية السلطة تكن لم هذا كل وبعد
فأرسلوا قليل، إال النقد من معهم وليس مرص برحوا قد وكانوا املعيشة، لرضورة فأول
جنيه خمسمائة فجاءهم مرص، يف ذويهم من ماًال يطلبون — السلطة بوساطة —
فأودعتها صدقي، إلسماعيل جنيه ومائة محمود، ومحمد الباسل وحمد سعد من لكلٍّ
البائع يقبضها بتحويالت يشاءون ما يشرتوا أن لهم وأباحت الجزيرة، مرصف السلطة
قبل ما إىل الكهربائي النور وإبقاء أملاني طاٍه استخدام يف لهم ورخصت املرصف، من
التي اللغات تعلم عىل التعاون يف الوقت يقضون فكانوا ساعة، بنصف الليل منتصف

اآلخرون. يحسنها وال بعضهم يحسنها
حاكم مثوين اللورد زارهم حني إال ثورتها عن وال مرص عن شيئًا يسمعوا ولم
يف أنَّ فعلموا هنا!» إىل وجئتم مرص يف النار «أشعلتم عرًضا: لهم يقول وهو الجزيرة،
إليهم يدس أن األملاني طاهيهم استطاع حني الثورة أنها وأدركوا خطرية، أحداثًا مرص
وثورة الطلبة مظاهرات من قبًسا منا وعرفوا التيمس، صحيفة عن القصاصات بعض

وقائعها. وتفصيالت مداها عىل يدلهم بما يسمعوا لم ولكنهم الفيوم، يف البدو
القاهرة يف لزمالئهم والسماح عنهم باإلفراج النبأ جاءهم مالطة من شهر وبعد
تقل التي «كاليدونيا» الباخرة عىل السفر يف لهم مأذون وأنهم يشاءون، حيث إىل بالسفر

أبريل. لنصف املوافق الثالثاء يوم صباح الجزيرة إىل وستصل الزمالء، أولئك
تمنَّوها طاملا التي بالحرية هم برشَّ ألنه عظيم؛ وقع نفوسهم يف النبأ لذلك فكان
تُخيِّب وال عناءها، تستحق قضية يف يسَعون أنهم لهم وأثبت بالدهم، قضية يف للسعي

فيها. الساعني رجاء
أضعاف العزيمة وتأكيد الثقة من أوالهم بما وفرحوا خريًا، عنهم باإلفراج فتفاءلوا
بلقاء لينعموا الثالثاء؛ يوم صباح إىل شوق عىل وباتوا االعتقال، من بالطالقة فرحهم
منهم وليسمعوا اللقاء، يكون متى أحد منهم يعلم وال فارقوهم، الذين الزمالء أولئك
تصل ال وهي اإلنجليزية، الصحف شذرات يف منها بصيًصا ملحوا التي الحوادث تفصيل

الرقباء. من خلسة يف َألٍْي بعد إال إليهم
دعوة فلبوا واألملان، الرتك ومن وطنهم أبناء من األرسى بزيارة لهم السلطة أذنت ثم
واستقبلهم معجبني، األجانب األرسى فاستقبلهم األخرى، باملعسكرات املعتقلني املرصيني
املرصيني: ألصدقائهم يقولون الرتك القادة بعض وكان فخورين، املرصيون األرسى
هوهنزلرن األمري بهم ورحب زعماءكم.» وأحببنا بالدكم أحببنا فقد منكم «اعتربونا
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تاريخ األحمر باملداد عليها مكتوبًا بيضاء راية األملان بعض لهم ورفع غليوم، عم ابن
طمعوا عندما مرص عن اإلنجليز الجنود جالء تاريخ وهو ،(١٨٠٧ سنة سبتمرب ١٤)
التي ملصنوعاتهم فنيٍّا معرًضا أقاموا قد األملان األرسى وكان األوىل، للمرة احتاللها يف
أحدهم فقدَّم الفراغ، ألوقات تزجية القليلة األدوات من لديهم بما يصنعوها أن استطاعوا
الورق من مصنوًعا غليوم، لإلمرباطور الكاملة الحربية بالعدة عسكريٍّا تمثاًال سعد إىل
عظيم لتمثال «إنه له: وقال سعد فحيَّاه الصغرية، التبغ صناديق به تغلف الذي املقصدر

سالم.» أمة نحن وإنما الحروب، عدة نملك ال «ولكننا قال: ثم عظيًما.» يمثِّل
أعضاء وعليها الثالثاء، يوم ضحى مالطة ميناء يف «كاليدونيا» الباخرة رست وقد
السيد لطفي أحمد الهجائية: الحروف ترتيب حسب وهم القاهرة من القادمون الوفد
حنا وسينوت باشا، واصف وحسني عفيفي، حافظ والدكتور بك، خياط وجورج بك،
ومحمد باشا، شعراوي وعيل أفندي، املكباتي اللطيف وعبد بك، فهمي العزيز وعبد بك،
ُكتَّابه وفيه الوفد مكتب ومعهم بك، النحاس ومصطفى بك، النرص أبو ومحمود بك، عيل
إىل وصولهم بعد الوفد يف عضًوا انتُخب الذي واصف ويصا األستاذ ومنهم ومرتجموه،

باريس.
فطال املعتقلني إخوانهم قدوم فيها األعضاء انتظر امليناء عىل الباخرة رست وملا
سبقوا قد الخدم فوجدوا للقائهم، الجزيرة إىل النزول بعضهم واستحسن االنتظار،
سعد أقبل حتى هنيهة إال هي وما السفر، ومؤنة بالحقائب الشاطئ إىل وأصحابه سعًدا
إال يفارقهم لم الجزيرة أهل من وضابط إنجليزي ضابط معهم يميش الثالثة وأصحابه
رآه، من ينساه ال رائع مشهد وأصحابه الزعيم للقاء فكان السفينة، إىل صعودهم عند
يف واألمل والثقة الظفر وشعور واإليناس، الشوق من شتى معاٍن لقائهم يف وامتزجت

النجاح.
للوفد السماح إىل الشديد الحجر من مرص يف الربيطانية السلطة تحوَّلت كيف ا أمَّ
يسع فلم الثورة، به قضت رضوري تحوُّل أنه فيه القول فخالصة شاء، حيث بالسفر
وعجزت بأيديها، األمور تيسري عن عجزت ألنها النهاية؛ يف لحكمه تنقاد أن إال السلطة
إطالق من ا بدٍّ تجد فلم السفر، عن محبوس والوفد الحكم تقبل وطنية وزارة تأليف عن
أفعمت التي الحفيظة من شيئًا وتمحَو املوقف، حرج من شيئًا تفرج أن عىس الوفد سبيل

ألم. عىل أمًلا الثورة إبان يف الفظائع وزادتها املرصيني قلوب
وانتهت التقدير، أخطأت أنها األوىل اللحظة من العسكرية القيادة أدركت وقد
السدود، وراء املتجمع السيل يردع لم اعتقالهم ألن تريد؛ ما عكس إىل الزعماء باعتقال
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طريق للمرصيني ورسم شوط، وراء شوًطا به ودفع أطلقه جارف بمدد جاءه وإنما
فليس يرتدد أن له خطر ومن الرجوع، يف له حيلة فال يرجع أن منهم شاء فمن املقاومة،
باعتقال أصيب من أول لهم واملثابرة الثبات إىل دعا من أول وأنَّ … للرتدد موضع أمامه
قرينة ويوجلون: يتقهقرون أنهم بهم ظن من وأول االعتقال، بهذا هدد ومن الزعماء

القاهرة! يف املرتوكون وخلفاؤه سعد
… يفيد ال الذي والجزع الحزن يف واحدة لحظة تضيِّع لم قرينته الجليلة فالسيدة
بما علمت أن إال هو فما االعتقال، ساعة كانت حيث شقيقاتها إحدى زيارة من عادت
أنَّ تبلغه باشا شعراوي إىل أرسلت أن لها خطر ما أول كان حتى غيابها أثناء حدث
أن وزمالءه وترجوه حضوره يف كان كما سعد غياب يف ولزمالئه له مفتوح سعد مكتب
انعقادها مكان يف األوىل جلستهم يعقدوا وأن املساء، ذلك يف العشاء إىل دعوتها يقبلوا
القضاء به أُِريَد الذي الحادث ذلك بعد تغيري أقل الدعوة سري عىل يطرأ لكيال املألوف؛
العشاء حضور من واعتذروا عليه، يشكروها وأن رجاءها يلبوا أن األعضاء فقرر عليها.
تالئم التي الخطة واتخاذ الزعيم، اعتقال به يقابلون الذي االحتجاج بإعداد الشتغالهم

الجديد. املوقف
السلطة قدَّرت كما وارتداع فزع شعور االعتقال بعد األعضاء شعور يكن ولم
واألثر، الخطر يف السلطة اعتقلتهم من دون العتبارهم استياء شعور كان بل الربيطانية،
العمل بإتيان واستفزازها يَها وتحدِّ خطأها الربيطانية السلطة إفهام يف رغبة وشعور
رئيس إىل احتجاًجا باشا شعراوي فكتب وأصحابه. سعًدا اعتقلت أجله من الذي نفسه
مع ه ووجَّ خطتهم، عىل مثابر الوفد أنَّ فيه وأبلغه اعتقالهم، عىل الربيطانية الحكومة
الكرباء إعراض تبعة فيه يلقي السلطان، العظمة صاحب إىل خطابًا التايل اليوم يف زمالئه

العسكرية: السلطة عىل الوزارة تأليف عن

فإن الوفد، سفر مسألة يف اتُّخذت التي للخصلة الطبيعية النتيجة هو فإنما
الظرف هذا يف الوزارة يقبل أن — حقيقًة — يمكنه ال كرامة ذي مرصي كل

بالده. بمشيئة يستهني أن غري من

بقوله: الخطاب وختم

أكرب وعليكم مرص، يف مقام أكرب ءُون تتبوَّ وأنتم — العظمة صاحب يا إليكم
اآلن شعبكم فإن القايس، الترصف هذا أمر األمة باسم نرفع — فيها مسئولية
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أن له يحق كما مستقبله، عىل تخيفه بادرة الطريقة هذه يعترب أن له يحق
العادلة. قضيته عن مدافعني صفه يف تقفوا أن العلية لسدتكم الرضاعة يكرر

والهوادة، اللني يف أمل كل من املرصيني تُيَئَِّس أنَّ أحبت فقد الربيطانية الحكومة أما
السري من بدًال أسبوع، بنحو الثورة نشوب بعد ساميًا مندوبًا اللنبي املاريشال فعيَّنت
بتعيينه تعمدت وقد املرصيني، الوزيرين بسفر السماح رأيه من كان الذي ونجت ريجنالد
ميدان وهو إليهم امليادين أقرب يف املنترص القائد باسم املرصيني إرهاب هو آخر غرًضا
املدنية األمور جميع يف العليا السلطة «ُمنح أنه املرصية الوقائع يف وأذاعت فلسطني.
… القوانني واحرتام النظام إلعادة صالًحا اإلجراءات من يراه ما اتخاذ ويف والعسكرية،

متني». أساس عىل مرص يف امللك جاللة حماية تثبيت مع
والرساة الكرباء باستدعاء القاهرة إىل قدومه بعد عمله اللنبي املاريشال بدأ وقد
منها ويزيل الشكاية، أسباب ويتحرى االضطرابات، ليُنهَي مرص إىل جاء إنه لهم: قائًال

والسكينة. بالهدوء الناس ينصحوا أن إليهم وطلب بإزالته. العدُل يقيض ما
عىل متعذًرا يزل ولم جدوى، غري يف اإلنجليز بها يوعز التي النصائح هذه فتكررت
البالد يف الحكومية اإلدارة تسيري يزل ولم الوزارة، قبول عىل يجرتئوا أن «املستوزرين»

األمور. أصعب من
السادس يف إليه فاستدعاهم املرصي، الوفد أعضاء إىل اللنبي املاريشال ولجأ
فقدَّموا يكتبونه، تقرير يف الشكاية أسباب يبسطوا أن إليهم وطلب مارس، من والعرشين
الحماية. إعالن بداءة من السياسية للمظلمة تلخيص وفيه أيام أربعة بعد التقرير له

ختامه: يف وقالوا

الجاري، ١٦ يوم يف أخرى مرة استدعتنا قد ذلك مع العسكرية السلطة أنَّ غري
إزالته، عن مسئولون وأننا االضطراب، هذا عن مسئولون أننا إلينا وأعلنت
هذا بأن فأجبناها املسئولية، أمر نناقش أن الدفعة هذه لنا سمحت ولكنها
األحوال، من بحاٍل برنامجنا يصوغه وال لعملنا، متوقعة نتيجة ليس االضطراب
فاعلة وسيلة يدنا يف فليس االضطراب هذا تسكني وأما له. نأسف نحن بل
هو إنما السلمية، بالطرق الخواطر تهدئة يف الوسائل أنجع بأنَّ ونصحنا فيه،
تقوم أن تستطيع حتى الشعب، يريض ما الرتضيات من تعطي وزارة تأليف

الحارض. الظرف بأعباء
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األزمة، تفريج يف رأيهم وهذا الثورة، يف بمرص الباقني الوفد أعضاء رأي هذا
القبط وبطريرك األزهر علماء ومنهم الرسميني، مرص كبار مع عليه اتفقوا رأي وهو
القائد إىل خطابًا جميًعا هؤالء به وكتب والرسوات. والنواب الوزراء وبعض األرثوذكس
اللورد إىل الوفد أعضاء استدعاء قبل أي مارس؛ شهر من والعرشين الرابع يف العام
أن دون الحال، لتهدئة تعمل تؤلَّف التي الوزارة أنَّ تقديرهم وكان بيومني، اللنبي

بالسفر. ألحد سماًحا أو معتقلني عىل إفراًجا التهدئة لهذه سلًفا يشرتطوا
الثالثة الوزراء قابلنا مارس— ١٧ يوم —وهو التايل اليوم «ويف الوفد: أعضاء قال ثم
يف للمفاوضة استعدادهم يُظهروا بأن وأقنعناهم باشا، وثروت باشا وعديل باشا رشدي
املجهولة، عواقبها تُخىش التي املخيفة الحركة هذه عىل تقَيض أن تستطيع وزارة تأليف
نسبًا يأخذ واالضطراب يتم، لم األمر ولكن الحماية دار لرجال االستعداد هذا فأظهروا

امليسور.» باليشء الناس نفوس يف نتائجها عىل الحكم ليس وأشكاًال
يناقشونها، نواب وال وزارة البالد يف وليس امليزانية صدور موعد حان أيام وبعد
السلطة باسم امليزانية يعتمد أن إال الورطة هذه من مخرًجا اللنبي املارشال يَر فلم
هذا فإن مشاكل؛ وأثار مشكلة حل ولكنه أبريل، أول يف بذلك بالًغا فأصدر العسكرية،
إىل التجار فعاد املناجزة؛ عزيمة فيها وشحذ الغضب جذوة النفوس يف ألهب التحدَي
املدرسة طالب وتمرَّد مرضبني، يكونوا لم ممن املوظفني بعض وأرضب حوانيتهم، إغالق
السفارات، ودور السلطان قرص أمام متظاهرين فخرجوا الرشطة، ومدرسة الحربية
حتى اجتماعاته، وكثرت األزهر ثورة واشتدت املظاهرات، عن يُحتجزون ذلك قبل وكانوا
االكتفاء أو واحدة دفعة إغالقه يف األزهر شيخ مخاطبة إىل العسكرية السلطة لجأت
هللا. مساجد إقفال عن املسلم ينهى هللا بأن واعتذر فأبى الصالة، أوقات غري يف بإغالقه
فيه: يقول السلطان عظمة من منشور الناس عىل َع ُوزِّ الشهر من السادس ويف

الذي الوقت يف بصدري تختلج كانت التي الكلمات هذه قومي بني أنرش إني
وإني البالد، مستقبل نحو القومية األماني ملتمسات فيه إيلَّ تتوارد أخذت
العزيز: وطننا إال بالبالد أعني ال املباركة، بالدنا إىل بالبالد أعني ال بالطبع
الكبري عيل محمد األكرب جدي يكون أن هللا حكمة اقتضت الذي الوطن هذا

عرشه. صاحب مثواه هللا أكرم
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أن عليهم األبوة حق من له بما املرصيني أبناءه السلطان عظمة طالب ختامه ويف
بعض يف محمودة غري عواقبها كانت التي املظاهرات عىل االستمرار بعدم يتناصحوا

الجهات.
إال يسعها لم تجربة، كل يف وفشلت وسيلة، كل العسكرية السلطة جرَّبت أن وبعد
إطالق وهي األوىل، اللحظة من املرصيون اقرتحها التي الباقية الوحيدة الوسيلة تجرب أن
الوزارة، استقالة سبب هو عليه الحجر فإن شاء، حيث ليسافر املرصي للوفد الحرية
ونشوب وانفجارها النفوس غليان سبب وهو أخرى، وزارة تأليف عن اإلحجام سبب وهو
باالتفاق أنه فيه يعلن بالًغا الشهر من السابع يف اللنبي املارشال فأذاع وانتشارها، الثورة
املرصيني جميع وأنَّ السفر، عىل حجر يبَق «لم السلطان العظمة صاحب حرضة مع
باشا، زغلول سعد من «كالٍّ وأنَّ الحرية»، مطلق لهم يكون البالد مبارحة يريدون الذين
االعتقال، من يطَلقون باشا محمود ومحمد باشا، الباسل وحمد باشا، صدقي وإسماعيل

السفر». حق كذلك لهم ويكون
يف االبتهاج مظاهرات وقامت قاطبة، األمة نفوس يف والرجاء الظفر نشوة فرست
النفوس حوبة غسل مقدس شعور الناس عىل واستوىل والهياج، الغضب مظاهرات مكان
عىل املتبذالت الشقيات النسوة جموع وشوهدت وصمته، واملوصوم إجرامه املجرم فنيس
املجون أو الريبة أو املهانة بعني ناظر إليهن ينظر وال وطنهن، يحيني النقل مركبات

املظاهرات. تلك غري يف الجموع هذه أمثال تثريه الذي
محارض فخلت الالجب؛ اللجب ذلك بني سهولتها عىل الرسقة حوادث وامتنعت
الشح أيام من ساعة تمتنع تكن لم التي واللصوص، الطرارين حوادث من األقسام
عىل وأصغرهم الناس أعظم ومىش آخر، جانٍب يف وندرته جانٍب يف املال ووفرة والضيق
دواعَي الصغري فيها ينىس وال الهرم، العالم عنها يتوقر ال واحدة مظاهرات يف السواء
بعضالضباط وشكاسة عليها، بعضاألرمن اعتداء إال املظاهرات ينغصهذه ولم الوقار،
وال عداء غري يف املتهللني املتظاهرين عىل الرصاص أطلقوا الذين الربيطانيني والجنود
ما لبيان كافية وحدها الحادثة هذه ولعل كثريين، وجرحوا أربعة منهم فقتلوا تنكُّر،
دون لفعلتهم تطوعوا والجنود الضباط هؤالء فإن واإلرهاب، القمع فوىض إليه وصلت
التي الفرح بمظاهرات تستبرش العليا القيادة كانت لقد بل إليها، رؤساؤهم يدعوهم أن
السياسة جو وتهيئ والعداء الحنق سورة تلطف قد ألنها الزعماء؛ عن اإلفراج أعقبت
الفوىض ولكن الحكومة، مناصب يقبلوا أن املرصيني للوزراء وتتيح واملساملة، للوفاق
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القيادة عىل األمر وعكسوا الدالئل، هذه فأفسدوا طورهم عن الضباط أولئك أخرجت
حينذاك؛ تأليفها يف الكالم يجري كان التي الوزارة تأليف يف تفشل أن كادت حتى العليا

فيه: يقول بيانًا ونَرش الجنود بخطأ االعرتاف إىل اللنبي املارشال اضطر مما

يف املعتقلني الزعماء الربيطانية الحكومة وأطلقت فجأة الحالة تغريت لقد
شكواهم. ليعرضوا إنجلرتا إىل مندوبيهم يرسلوا أن للمرصيني وأذنت مالطة،
يُسمح كما االحتفاالت، يقيموا أن لهم وُسمح بالبداهة لذلك املرصيون ُرسَّ وقد
ال الجنود أنَّ الحظ سوء ومن سيايس، نرص بأي باالحتفال إنجلرتا ألبناء
الجنود من نفًرا أنَّ مرتني أو مرًة حدث لذلك يظهر؛ ما عىل هذا يفهمون
ضد ه موجَّ غري احتفاًال أقاموا قد كانوا الذين املرصيني ضد بمظاهرات قاموا
خسارة وإىل خطرية، اضطرابات إىل الجنود هؤالء عمل أدَّى وقد بتة. سلطتنا
ويلزموا بالهدوء، الجنود يلوذ أن اآلن املأمول أنه عىل الجانبني. من األنفس يف
كل أنَّ يُفهم أن يجب ومما العام. للقائد والنظام القانون ويرتكوا السكينة،

مرات. عرش مركزنا صعوبة يضاعف الجنود به يقوم مستقل عمل

قوًال. بالسفر السماح بعد فعًال الوفد سفر بقي
أخرى؛ جهٍة من لتعرقله جهٍة من بسفره سمحت اإلنجليزية السلطات أنَّ والظاهر
املطلوبة األماكن وأنَّ سلًفا، محجوزة فيها األماكن أنَّ وزعمت البواخر، بقلة تعللت ألنها
الحضور لفرصة مضيِّع املوعد ذلك إىل االنتظار أنَّ الوفد وعلم أشهر! ثالثة قبل تتيرس ال
عىل بالسفر اإلذن فالتمس انعقاده؛ إبان يف باريس إىل الوصول أو الصلح مؤتمر أمام
باإلنجليز الخرب هذا نبأ واتصل باملحروسة، املسمى السلطان العظمة صاحب «يخت»
تشايع أنها األوىل سياستها من يعلمون التي الرشدية الوزارة قيام بعد يُجاب أن فخُشوا
اليخت عىل أوروبا إىل املرصي الوفد وصول أنَّ ورأَوا أوروبا، إىل السفر طلب يف الوفد
العالم؛ أمم عند الواضحة داللته يحبون وال يتقونه رسميٍّا» «مظهًرا يخوله السلطاني
كلها األماكن يحجزوا أن استطاعوا ما ورسعان عجل، عىل املطلوبة األماكن أمر فدبروا
إىل الوفد خصوم من السفر يشاء ملن أخرى أماكن ستة ومعها «كاليدونيا»، الباخرة يف

باريس!
فكان أبريل» ١١» يوم صباح من الثامنة الساعة يف العاصمة الوفد أعضاء برح
وامليادين الطرقات فازدحمت قاطبة، األمة من جديد توكيل بمثابة الرائع توديعهم
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من أكثر العاصمة محافظة ووزعت والطبقات، الطوائف جميع من األلوف بعرشات
عىل الوفد توديع يف رغبوا الذين والرسوات الدين ورؤساء القوم لعلية تذكرة ألف
العدد أضعاف املودعني عدد وبلغ الرغبات، جميع لتلبية التذاكر هذه تكِف فلم املحطة،
للحفاوة واحًدا موكبًا ينظموا أن وبورسعيد العاصمة بني ما الناس وأوشك املقدور،
لصعوبة يومها يف بالسفر يعلمون كانوا وما بسفره، االبتهاج وإظهار وتأييده بالوفد
املزين القطار يرون كانوا ولكنهم الجهات، بعض يف الربق أسالك وانقطاع املواصالت
فيعلمون العاصمة، محطة يف املودعون كتبها التي التحيات وعليه واألزهار بالرايات

هاتفني. داعني لقائه إىل ويهرولون معدودات، لحظات يف به ويتسامعون الخرب
إىل وتصحبه به وترحب تستقبله املدينة خرجت بورسعيد، إىل القطار وصل وملا
عرشات بالباخرة وحفت املساء، يف كلها بورسعيد وأضاءت ليلته، فيها بات التي الباخرة
الرسائل وانثالت الليل، طول الوطنية والهتافات باملوسيقات الصادحة املضاءة الزوارق

والتأييد. بالرجاء األعضاء تشيع القطر يف كثرية أنحاء ومن املدينة من الربقية
لجنة القاهرة يف تألفت — التايل اليوم وهو — الباخرة فيه أقلعت الذي اليوم ويف
األقاليم. يف عنه تنوب التي اللجان إنشاء وتتوىل غيابه، يف الوفد عن تنوب كربى مركزية

عن فصل ثم الوفد، تأليف يف لوحظت التي العيوب عن انتقادي فصل الفصل هذا وييل
العظمى بريطانيا بني التفرقة بها أراد التي األجنبية االمتيازات مسألة يف الوفد خطة

ييل. كما أوروبا يف الوفد عمل إىل الكالم ينتقل ثم االمتيازات، صواحب والدول
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أوروبا يف الوفد

صدَّقه واإلنصاف الحرية ومبادئ السالم ببشارة العالم عىل ويلسون الرئيس طلع عندما
واملآثم األهوال تلك من اإلنسان بنو يخرج أن استبعدوا ألنهم كثريون؛ به ورحب كثريون
بنارها يكتوون يزالون ال وهم الجهنمية، املأساة تكرار عىل يقِدموا وأن ِعربة، بغري

آالمها. من ويتلوَّون
املستعمرون وهم طوائف، ثالث من طائفة إال أساسها من ويلسون بدعوة يهزأ ولم
واالستغالل. القهر مطامع لهم تحقق وال سياستهم، توافق ال الدعوة ألن الرجعيون؛

يحسبون وال املبادئ بجميع يهزءون ألنهم اإلنسان؛ بني أخالق من واليائسون
الحيوانية. والشهوات القريبة املصالح غري يشء يف صادًقا اإلنسان

االجتماعية الدعوات علة هي االقتصادية العوامل أنَّ يَرون ألنهم واالشرتاكيون؛
نظام دام ما املصري وتقرير والرحمة املروءة أحاديث من فائدة فال األخالقية؛ واملذاهب
واملنافسة والحروب الغارات إىل الحافز وهو املعامالت، يف القائم النظام هو املال رأس

واملستعمرين. املستغلني بني
قارئًا وال اشرتاكيٍّا وال اإلنسان بني من يائًسا وال رجعيٍّا مستعمًرا سعد يكن ولم
املظلوم، وإغاثة الضعيف نجدة عىل مطبوًعا رجًال كان ولكنه االشرتاكيني، آلراء متبًعا
لديه غرابة فال والرشائع القوانني يقدس قانونيٍّا وكان العاطفة، هذه يف عنده غرابة فال

اآلفات. وإصالح املشاكل لفض املعاهدات وحقوق بالترشيع التوسل يف
حمد بمنزل خطابه يف قال كما تحقيقها يستبعد ولم الولسنية بالدعوة ب رحَّ لذلك

باشا: الباسل

هذه يف يُتبع أن من أجمل الجديد السيايس املذهب هذا يَرون من الناس من
مذهب نعم، … املنافع عىل واملغالبة البقاء عىل املزاحمة حياة الدنيا: الحياة



الثورة زعيم زغلول سعد

بحزمه تطبيقه يف ويلسون الدكتور جد متى ممكن تطبيقه ولكن جميل!
ِنيَّات ت صحَّ متى سهل تطبيقه إنَّ أقول أن إىل أرتقي بل لجاد، وإنه املعروف.
أَِلَف ِلَما مخالف غري املذهب هذا ألن ذلك باإلجماع؛ أقرته التي الدول أكثرية
األفق مع متفق هو ثم األخالقية، الفلسفة وقواعد الدينية الوصايا يف اإلنسان

… الجديد تطورها يف اإلنسانية إليه وصلت الذي

له يحق ما وأقل الولسنية، الدعوة من الكثريَ الخريَ يرجو كان العقيدة هذه وعىل
يف وعقبة الضعفاء عىل لألقوياء عونًا الصلح إبان يف الدعوة هذه تنقلب ال أن يرجَوه أن
إىل «كاليدونيا» الباخرة وصول ساعة فيه فكر ما أول فكان بالحقوق، املطالبني وجه
املرصي للوفد خاصة مقابلة يف اإلذن منه يطلب ويلسون الرئيس إىل أرسل أن مارسيليا
جاءه وإنما السالم، رسول من املنتَظر الرد يجئه فلم املرصية، األمة بحقوق املطالب
بالحماية اعرتفت املتحدة الواليات فإن متشائم؛ وال متفائل بال عىل يخطر يكن لم رد
املرصي الوفد وصول بعد أي أبريل؛ شهر من عرش التاسع اليوم يف مرص عىل الربيطانية

واحد! بيوم مرسيليا إىل
الرسول ذلك تَحمل أن الربيطانية السياسة استطاعت كيف يدري وال اإلنسان يحار
قضية يف الفصل واستباحة عقب، عىل رأًسا مبادئه نقض عىل الضعفاء بحقوق املبرش
أدخلوا قد — نظن ما عىل — اإلنجليز ساسة ولكن املختلفة، جوانبها من عليه تُعرض لم
الحضارة وتهديد الثورة عىل بها وتشجعوا دعوته فهم أساءوا املرصيني أنَّ روعه يف
أرواح وتصون قراره، إىل األمن وتعيد الدماء تحقن منه كلمًة وأنَّ األجنبية، واملصالح
يجر قد الدول بني عليها للتنازع عرضة مرص تْرك وأنَّ العمران، ومرافق األوروبيني
الحماية ظل يف فبقاؤها باجتنابها؛ ويبرش يتقيها كان التي كالحروب حرب إىل العالم
السكينة إىل ثابوا متى املرصيني ينصفوا أن وعدوه وربما للحروب، وأنفى للسالم أصون

والنظام. الحكمة صوت إىل لإلصغاء واستعدوا
دار من مرص يف ويلسون الرئيس اعرتاف بنرش الربيطانية الحكومة اهتمت وقد
وكيل جاري همسون من جاءها بالًغا الربيطاني املندوب دار فأذاعت األمريكية، الوكالة

فيه: يقول املتحدة الواليات

يعرتف الجمهورية رئيس أنَّ أبلغكم أن أمرتني حكومتي إنَّ أقول: بأن أترشف
حكومة بسطتها التي الحماية وهي املرصي، القطر عىل الربيطانية بالحماية
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يحفظ هذا باعرتافه الرئيس وإنَّ هذا .١٩١٤ سنة ديسمرب ١٨ يف امللك جاللة
مسألة مع االعرتاف، هذا تفاصيل يف بعُد فيما البحث حق لنفسه بالرضورة
ُكلفت وقد األمر. هذا يقتضيه الذي التعديل املتحدة الواليات حقوق تعديل
كل يعطفان األمريكي والشعب الجمهورية رئيس إنَّ أقول: أن الصدد بهذا
من آخر قسط عىل للحصول املرشوعة؛ املرصي الشعب أماني عىل العطف
هذه لتحقيق مسًعى كل إىل األسف بعني ينظران ولكنهما الذاتي، الحكم

العنف. إىل بالتجاء األماني

الحكومة سعته الذي املسعى وعن منه الغرض عن لتشف التبليغ هذا صيغة وإنَّ
وبعد العنف، وكراهة األمن فباسم … بوجوبه إلقناعه ويلسون الرئيس عند الربيطانية
بذلك الربيطانية الحكومة ظفرت الداخيل، االستقالل من آخر قسًطا املرصيني بمنح الوعد
وصوله ساعة الوفد به تصدم أن وتعمدت وأوروبا، مرص يف إذاعته إىل وبادرت االعرتاف
املسعى خيبة ويُريَه وأمل، ثقة من عنده ما ويزعزع عضده، يف الخرب ليفت أوروبا إىل
ولقائه الوفد عن اإلفراج يف تدبريها فكان … ذهب حيث الربيطانية القوة معارضة يف
يدهمه من السجن أبواب عىل له ويرصد أسريه يطلق الذي السجان كتدبري الصدمة بتلك

واالستبشار. الفرح ساعة يف الكيد به ليحيق ويغتاله؛
نزوله ساعة الوفد عىل املفاجئة الصدمة وقع يف كثريًا الربيطانية السياسة تبالغ ولم
العمل أنَّ وهلة أول لسعد بدا فقد والحرية؛ العدل محكمة من واقرتابه الفرنسية باألرض
وال ضعًفا هذا يكن ولم وألزم. أجدى مرص يف العمل تركيز وأنَّ يجدي، ال أوروبا يف
االعرتاف بعد العسكرية األحكام تحت مرص يف اإلنجليز مقاومة ألن الكفاح؛ عن نكوًصا
يف الجادين العاملني عىل أوروبا يف مقاومتهم من وأعضل أخطر الربيطانية بالحماية
من تبنيَّ ما حسب عىل املرصية للقضية أصلح هو فيما رآه رأيًا كان ولكنه … املقاومة

األوروبية. بالبالد األوىل خطواته
من فمنهم وأقدح؛ أفدح هو فإذا زمالئه من فريق نفوس يف الصدمة وقع ملس وقد
إىل اللجوء يْؤثر كان من ومنهم العاقبة، سالمة يف وريب تردد عىل الوفد دخل قد كان
طمعوا ما وقصارى عليها، الغلبة باستحالة نفسه قرارة يف ويؤمن اإلنجليزية الحكومة
مؤتمر يف األخرى الدول من املنافسة بعض أو املعارضة بعض تخىش أن هوادتها من فيه
قبضة يف الصلح بمؤتمر فإذا املرصية. املطالب بعض باستجابة الباب هذا فتغلق الصلح،
تقرير يف املغصوبة األمم بمشاورة القائلني وأكرب الحرية إىل الدعاة أكرب رأسه وعىل يديها
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من يرجوه ما له يبَق لم انتهت الوفد» «مهمة أنَّ رأيهم يف إذْن البنيِّ فمن … مصريها
وأشاروا بالعودة وهموا هذا برأيهم رصحوا وقد فيه. املشرتكة الحكومات من وال املؤتمر

اآلخرين. زمالئهم عىل بها
بعمل تعجل أخرى، برضبة الرضبة هذه تتبع أن الربيطانية الحكومة أرادت وقد
فيها تشري «إشاعة» التيمس فنرشت املرصية؛ واألمة الوفد صفوف يف واالنخذال التفكك
اإلصالحات واقرتاح الهياج، أسباب عن للبحث املرصي القطر إىل مستقلة لجنة إرسال إىل
يف الوفد الخرب يصيب أن وتوقعت الذاتية، الحكومة نطاق بها يتسع التي الدستورية
مرص إىل رجاله بعض عاد فإذا رأيه، ووحدة تكوينه يف يصبه لم إن وعزيمته ُسمعته
جميعه الوفد عاد وإذا االنحالل. بدء وهو الخالف، وقع فقد أوروبا يف بعضهم وبقي
أبناء لسخرية وعرَّضته يديها قبضة إىل به ورجعت الربيطانية الحكومة ملكته فقد
مرص إىل اللجنة إلرسال الوقت من فسحة فعندهم أوروبا يف كله الوفد بقي وإذا وطنه،
عنهم الوكالة يدعي الذي وفدهم عن بمعزل وشكاياتهم مطالبهم عن املرصيني وسؤال
تشتهيه درس وأي أوكلوه، ومن الوكيل عىل الصادع درسها وتلقي وكالته فتلغي …
الوفد ترضب أن من وأوجع أنجع الوطنيني الدعاة عىل وتلقيه االستعمارية السياسة

املرصية؟! األمة بيد القاصمة العقوبة هذه وتعاقبه املرصي
كما — حسابه تحسب لم الذي فاليشء الربيطانية، الحكومة حساب من يكن ومهما
من أشد السخرية ليتقي املرصي فإن املرصية؛ الطبيعة يف السخرية أثر هو — ينبغي
كانت ولهذا للغفلة؛ يستسلم ال ولكنه للفجيعة، يستسلم وقد والخسارة، الرضر اتقائه
أن خليقة كانت ولكنها بارعًة، قويًَّة رضبًة ويلسون باعرتاف املرصي للوفد رضبتها
برهة، أبطأت أنها ولو أخرى. لسخرية تعرِّضه سخرية ألنها األوىل؛ الصدمة بعد تفشل
رجاء لكان والتفاؤل، االنتصار لحظة يف املرتَّب والهزء املدبَّر الكمني معنى فيها يكن ولم
كمني إىل االستدراج بمثابة كانت ولكنها وأرسع، أصدق نجاحها يف الربيطانية الحكومة
الكراهة من عندها ما كل املرصية الطبيعة لها فجمعت … مهني «مقلب» أو مضحك
أحرج يف بها تعتصم قوة املرصية الطبيعة يف وهما املضحكة؛ الشماتة ومقاومة للسخرية

األوقات.
فوجدوا كله، األمر يف النظر أعادوا أن األول الخاطر بعد وأصحابه سعد يلبث ولم
القيامة هذه كل بعد مرص إىل العودة ولكن وأصوب، أوىل يكون قد مرص يف العمل أنَّ
تُيَئُِّس وقد عقباها، تؤَمن ال أليمة خيبة وهي السفر، من الوفد لتمكني األمة أقامتها التي

صفوفها. بني بالتفرقة ل وتعجِّ دعاتها، يف وتشككها رجالها من األمة
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يف عليه واالعتماد مرص يف العمل تركيز يمنع ال أوروبا يف البقاء أنَّ كذلك ووجدوا
إىل احتاجت كلما األمة عزيمة تنبيه يف األوروبية الدعاية تنفع وقد األوروبية، الدعاية

تنبيه.
الحكومية: والوسائل الحكومات عىل معقوًدا كله سعد رجاء يكن لم األمر مبدأ ومن
وراء من فالشعوب يجئ لم وإن سبيًال، وأقرب خري فذاك الباب هذا من الرجاء جاء إذا
وهو صعابه، عىل ويقوى ُولوجه يحسن ملن مفتوح الشعوب إىل والطريق الحكومات،
املندوب إىل املرصية املطالب يسلم أن أبى الذي وهو الحكومة، فوق الشعب إنَّ القائل:
العام الرأي «الستنارة» منها األهم بالجانب احتفاًظا الربيطانيني والوزراء الربيطاني
«الجمعية يف النائب أنَّ عرف الذي وهو والوزارة. املندوب له يخضع الذي الربيطاني
والبيان الحجة سالح من يملك — ألحكامها نفوذ وال لها حقوق ال التي — الترشيعية»
الرجاء حبط هل اآلن؟ حدث فماذا الدوبارة. قرص جبار به ويكافح الوزارة به يكافح ما
أسماًعا، األسماع هذه وراء إنَّ حسن! جورج؟ لويد ويف ويلسون ويف الصلح مؤتمر يف
لويد وشعب ويلسون شعب وهناك األوروبية، الشعوب هناك مراجع: املرجع هذا ووراء
وبالغ سمع، ما غري وسامع قال ما وشعب ويلسون شعب فلعل يدري؟! ومن … جورج

السياسة. بتلك املخدوع رئيسه يبلغه لم ما الربيطانية السياسة إحراج يف
نيتشه: يقول

قوة. يزيدني يقتلني لم ما كلُّ

االعرتاف فرضبة الكفاح. عىل مطبوع الهمة كبري رجل كل عىل تصدق قولة وهذه
للعناد، حافزة رضبة كانت ثَمَّ ومن مميتة؛ تكن لم ولكنها نافذة، رضبة كانت بالحماية

الشقة. بُعد عىل النفس توطيد يف نافعة للنخوة، مثرية
كرومر: منذ مرص عن كتابه يف لويد جورج قال

إىل يجري أن خليق العراك بأن جليٍّا إقناًعا زغلول إقناع يف إال الصدمة تنفع لم
يدير وطفق الحومة، تلك إىل الفور عىل ه همَّ فوجه املرصية. الحومة يف مداه
أخاذة ولكنها مموهة، بمشجعات أتباعه إىل ويبعث بباريس، مقامه من املعركة
الذي والنجاح الوطنية، للقضية يستميلهم الذي األنصار عن تحدثهم بما باهرة

رجاله. يصيبه
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الشعبية؛ الوفود من وفد يستطيعه وجه أتم عىل باريس يف املعركة سعد أدار وقد
ما غاية استطاع قد — األوروبية األجناس عن غريبًا اعتباره عىل — املرصي الوفد فإن
استدعاءه يطلب املؤتمر إىل فكتب الصلح. مؤتمر جانب إىل الدعوة نرش من يُستطاع
السياسية مرص حالة يف تغيريًا حتًما يقتيض الرتكية السيادة «إلغاء ألن أقواله؛ لسماع
واتصل املرصيني». غيبة يف التغيري هذا إجراء يصح وال ،١٨٤٠ سنة معاهدة قررتها التي
موظفيه، وكبار وفوده وأعضاء املؤتمر رجال من مقابلته لهم تيرست َمن بكل الوفد
الحوادث لهم ليرشح واألمريكيني األوروبيني والصحفيني والُكتَّاِب اسة للسَّ املآدب وأقام
ورجال السيدات فيها اشرتك التي املظاهرات صور ويُريَهم الصحف، تهملها كانت التي
استفاده ما لهم ويذكر الهالل، جانب إىل الصليب وعليها األعالم فيها وظهرت الجيش،

عنه. خربًا يعرفون وال يجهلونه كانوا مما ورجالها مرص أموال من الحلفاء
أبنائها، وحقوق مرص قضية يف رأيهم بكتابة الُكتَّاب مشاهري بعض الوفد وأقنع
القضية موضوع يف رسالة األول فأصدر فرانس؛ وأناتول مرجريت، فكتور ومنهم

التزكية. سبيل عىل وجيزة بكلمات الثاني وقدَّمها املرصية،
كما — يتهموه أن الربيطانيني للمستعمرين يتيح عمل كل اجتناب يف الوفد واجتهد
واالشرتاكية، الفوضوية املذاهب إىل النزوع أو الوسط، دول بمشايعة — قبُل من فعلوا
معروًفا كان ِلَما سويرسا، من خطابه تلقى حني فريد بك محمد له باملغفور يتصل فلم
املرصيني بجميع اتصل ولكنه وبعدها. الحرب أثناء وتركيا أملانيا يف بك فريد مقام من
أثر هؤالء من لفريٍق وكان باريس، يف املرصية الجمعية أعضاء سيما وال بفرنسا، املقيمني
وصعوباته. ومطالبه بالوفد املذاهب جميع من الفرنسيني وتعريف الدعوة، بث يف نافع
ال التفصيل ألن واحدة؛ واحدة والوالئم والخطب املقابالت تفصيل يف نسهب وال
يف يَدَْع لم الوفد إنَّ نقول: أن وحسبنا باإلجمال، مفهوم هو ما عىل شيئًا القارئ يزيد
له وأوجز مرص، مظلمة أبلغه إال له يؤبه أحًدا السياسية الدعوة مراكز يف وال باريس

الكتاب. هذا صفحات يف بالقارئ مرت التي الحالة
عاونه كما الوفد يعاونون — الطالب من ومعظمهم — لندن يف املرصيون كان وقد
واستعانوا النواب، وقابلوا الرسائل، من األلوف فطبعوا الفرنسية؛ العاصمة يف زمالؤهم
اجتماعهم مكان الرشطة فدمر ذرًعا، اإلنجليزية الحكومة بهم ضاقت حتى بالُكتَّاب
لوال فعًال عليها سيقضون وكانوا عليها، قضوا أنهم وظنوا فيه، التي األوراق وصادروا
املحفوظات من عندهم مدخًرا كان مما األوراق طبع فأعادوا بالحيطة، أخذوا الطالب أن

أمني. مكان يف
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يتجاهلوه، أن وسعهم ما املرصي الوفد شأن باريس يف اإلنجليز اسة السَّ تجاهل وقد
منهم يأِت فلم اللياقة، بها تقيض التي األمور بعض يف حنقهم كتمان يحسنوا لم ولكنهم
وزراء بعض ردها كما جورج لويد للمسرت بطاقته ترك حني باشا لسعد الزيارة يرد من
الرجال؛ بكبار يليق ليس ما الصبيانية من فيه عمل إىل ذلك وتجاوزوا األخرى، الدول
يف الربيطاني الوفد إىل «مذكرة» مرًة أرسلوا أنهم املرصي الوفد أعضاء أحد روى فقد
هذه «مثل معناها: قصرية عبارة وعليها غالف داخل ممزقة إليهم فُردَّت السالم، مؤتمر

الرد».1 تستحق ال األقوال
بالقلق تشعر الربيطانية الحكومة بدأت فقد بالحماية الدول اعرتاف من الرغم وعىل
االهتمام دالئل وظهرت املتحدة، الواليات يف الدعوة نرش إىل الوفد أنظار اتجهت أن بعد
حدث … الصحافة ورجال األمريكيني الشيوخ من النفوذ ذوي بني املرصية بالقضية
باريس يف للوفد صدمته كانت ربما بل فيه؛ فضل ويلسون للرئيس يكون أن دون هذا
الوسيلة بهذه الرسمية هيئتها يف ليثري رأًسا؛ األمريكية األمة إىل الوفد اتجاه أسباب من
ما أقىص فإن املؤتمر. يف ومعاونيه الجمهورية رئيس من فاتته التي العناية بعض
خطاب عىل ردٍّا منه تلقى أنه األمريكية الجمهورية رئيس عند النجاح من الوفد صادفه
ويرجو الوقت لضيق رده يف يعتذر هو فإذا أخرى، مرة املقابلة فيه يطلب سعد كتبه
«الرأي» استثارة أنَّ فهم قد الوفد وكان املطلوبة! للمقابلة املستقبل يف وقته يتسع أن
األخبار أثر من أحسه ما بعد مستطاع أمر املرصية القضية لبحث املتحدة الواليات يف
كان أنه االهتمام من املزيد يف أمًال وزاده أمريكا، صحف إىل املراسلون بها بعث التي
اسة بالسَّ هؤالء فالتقى الكتابية، أعماله يف واألمريكيني األيرلنديات بعض استخدم قد
يف الرغبة منهم وعرفوا أيرلندا، استقالل عن للدفاع باريس إىل حرضوا الذين األمريكيني
األيرلندية، املسألة جانب إىل املرصية املسألة بذكر الربيطاني االستعمار عىل النكري تشديد
مساعداه. «دن» ومسرت «ريان» ومسرت الوفد، رئيس «والش» مسرت اسة السَّ هؤالء ومن
املجالس إىل واالحتجاجات البيانات إرسال سنة عىل قبل من املرصي الوفد جرى وقد
مجلس يف واحتجاجاته بياناته فوجدت الحكومات، وممثيل الوزراء إىل إرسالها مع النيابية

األوروبية. النيابية املجالس يف وجدته مما وأرصح أقوى صًدى األمريكي الشيوخ

باشا. علوبة عيل محمد لألستاذ بيان يف ١٩٣٤ سنة مارس ٩ البالغ، 1
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االعرتاف «ماسون» الشيخ اقرتح يونيو شهر من والعرشين الحادي جلسة ففي
وقال: املرصية، املسألة باب لفتح «بوراه» مسرت زميله فتصدى األيرلندية، بالجمهورية
مؤتمر اعرتف التي واألوروبية الرشقية األمم تستحقه كما االستقالل تستحق مرص «إنَّ
األمة جانب من قضيته تحريك يف الوفد رجاء الحملة هذه فجددت باستقاللها.» السالم
اعتماًدا َليعتمدون املرصيني أنَّ ويبلغه «بوراه»، املسرت يشكر وأرسل وشيوخها، األمريكية
ُحِكم لشعب القوية اآلمال تحقيق يف الحرية محب األمريكي الشعب مساعدة عىل ا تامٍّ

دفاعه. يُْسَمع أن غري من باالستعباد عليه
يف األمريكي الوفد واتهم «والش» املسرت فقام أيام، بعد مرص ذكر إىل املجلس وعاد
إنَّ وقال: أجله، من الحرب بدخول األمريكيون غامر الذي املبدأ بخيانة السالم مؤتمر
أن عليهما فيحب النية، حسن عىل تدالَّ أن أرادتا إذا العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات
كورك» «مكس مسرت قام وهنا لأليرلنديني. وأيرلندا الفليبني ألهل الفليبني جزائر ترتكا
يعرتف ملاذا سائًال: «بوراه» مسرت وأيده ألبنائها، تكون أن يجب أيًضا مرص إنَّ وقال:
كما ومرص كوريا إىل يصغي وال أيرلندا، عن ويغض ورومانيا ببولونيا الصلح مؤتمر
املطامع لخدمة ُكِتبَت إنما الصلح معاهدة «إنَّ «رشمان»: مسرت فقال لغريها؟! أصغى

الربيطانية.»
املرصيني نفوس ويف املستعمرين نفوس يف وقًعا قيل ما أشد من األقوال هذه كانت
مرص ويف املتحدة الواليات يف عواقبها من أوجسوا فقد املستعمرون فأما السواء. عىل
صدى من ذلك وراء بما واستبرشوا الدعوة بفضل شعروا فقد املرصيون وأما نفسها،
البالد تلك يف الدعوة أنَّ الوفد وتبنيَّ والربيطانية، األمريكية السياسية الدوائر يف الحملة
للمصادفة ويرتكها وترويجها، إشهارها ويتابع بها العناية يضاعف أن منه تستحق
فولك» «جوزيف مسرت توكيل إىل «والش» مسرت بوساطة فانتهى العارضة، واملناسبات
القضايا يف الوكالة لهم سبقت ممن الرجل ألن موفًقا؛ االختيار وكان هناك، الدعوة نرش يف
مرعية منزلة ذو فهو املشكالت؛ وعالج املناصب والية لهم وسبقت الكربى، السياسية

املسموعة. الكلمة وأصحاب الدولة برجال منتظمة عالقة وله والرؤساء، النواب بني
املتحدة، الواليات يف الفرتة تلك خالل تنحرص أن ملرص الخارجية الدعوة وأوشكت
محمد إيفاد عىل الرأي استقر ثم األعضاء، بعض مع إليها يسافر أن باشا لسعد فَعنَّ
الفكرة هذه بني هنيهة الوفد وتردد اإلنجليزية، ملعرفته املهمة هذه يف باشا محمود
عن يدافعان اإلنجليزية، البالد إىل األعضاء من اثنني سفر إىل ترمي كانت أخرى وفكرة
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أحجمت إذا بالنرشات أو بالخطب إما املظالم من أصابهم ما ويبسطان املرصيني مطالب
رئيسه، باسم أو الوفد باسم ال باسميهما ذلك ويفعالن يكتبان، ما إذاعة عن الصحافة
الوفد عن أعرضت التي الرسمية، الهيئات إىل الرجوع دون الشعبية الدعوة عىل ويعوالن
تجيء حتى إنجلرتا يف الرسمية الهيئات اجتناب يحرصعىل الوفد وكان شأنه، وتجاهلت
رجال إنَّ ويقال: بقصده، إيذانها من عليه يجب بما هو أقام أن بعد جانبها من املفاتحة
بني مقابلة لتيسري مرص يف املقيمني األجانب رساة من أناًسا طوا َوسَّ اإلنجليزية الحكومة
لرغبة املقابلة هذه تتم فلم املعروف، اإلنجليزي الفيلسوف الوزير «بلفور» ومسرت سعد
الواليات إىل السفر فكرة وتغلبت القوم، جانب من رصيحة الدعوة تكن لم ما عنها الوفد

الفكرة. هذه عىل املتحدة
بعد أكتوبر منتصف يف إال أمريكا إىل يصل أن باشا محمود محمد يستطع ولم
األصدقاء وبعض «فولك» مسرت بمساعدة إال تذلَّل لم السفر جواز عىل الحصول يف مشقة

األوروبيني.
النظر وجهة ويبسط الصحف، يف الكتابة يوايل ذلك أثناء «فولك» مسرت كان وقد
أثمرته ما وأهم األمور، هذه بحث بها املنوط ولجانه الشيوخ مجلس يدي بني املرصية
السياسية الوجهة من مرصتعد «أنَّ الخارجية الشئون لجنة فيه حت رصَّ ترصيٌح جهوده
وخطاب بيدها»، وزمامها مستقلة تكون أن يجب وأنما لرتكيا، وال إلنجلرتا خاضعة غري
االحتالل قبل بها مر التي واألطوار السيايس مرص مركز عن «بوراه» مسرت ألقاه ضاٍف
من سلف ما عىل الهدنة، وبعد الحرب أثناء يف أهلها أصابت التي والفظائع وبعده،

عامًة. والحلفاء خاصًة لإلنجليز معونتهم
عندهم، خطره وتهوين املرصيني عن جميعه ذلك بإخفاء الربيطانية املراجع فاهتمت
رسالة من إال مرص إىل يصل لم خربه فإن الخارجية؛ الشئون لجنة ترصيح سيما وال
أغسطس، من والعرشين التاسع يف املركزية الوفد لجنة إىل باريس من سعد أرسلها برقية
املراجع سعت وقد اإلنجليز، أغضب ما بمقدار املرصيني يفرح لم ضجيج فيها له فكان
تقول مبهم تكذيب إذاعة عىل بالقاهرة األمريكية الوكالة حملت حتى سعيَها اإلنجليزية

جانبها! من بتصحيح تعقبه ولم خطأ. الخرب إنَّ فيه:
فيها الربيطانية السفارة أزعج فقد نفسها، املتحدة الواليات يف أما مرص. يف هذا
املستمعني من الكثريين عىل واشتماله نطاقه واتساع املرصية الدعوة أثر من أبرصته ما
وقد — واشنطن يف السفارة بأعمال القائم لنديس» «رونالد مسرت فاضُطر واألشياع؛
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الخفية املساعي من بكثري الدعوة تلك مقابلة إىل — العظمى الحرب أثناء بمرص كان
معونة من فيه يغض الصحف إحدى إىل كتبه مدير سؤال عىل مفصل رد ومنها والعلنية،
السيادة عىل القضاء تتحاىش بأن ُعنيت قد الربيطانية الحكومة «إنَّ منه: ويقول املرصيني
الراية تُرفع وال اإلنجليزي، ال املرصي العلم ظل يف يعملون املرصيني الجنود وإنَّ املرصية،
املرصية الراية تُرفع هذا عدا وفيما الربيطانية، العسكرية السلطة دور عىل إال الربيطانية
املحدودة األلفاظ مدلول عىل يخرج ال جوابًا سؤالك عىل أجيبك أن أردت أني ولو الخاصة.
وال ناقًصا بيانًا يكون ولكنه الربيطانية، األلوية تحت مرصي جندي ينضِو لم إنه لقلت
فرقة اشرتكت مرص، عىل الرتكي الجيش هجوم عند ١٩١٥ سنة فرباير يف إنه إذ مراء؛
هجوم وكان السويس، قناة خط عن الدفاع يف الربيطانية القوات مع املرصية املدفعية من
ويف العدو. رد عىل فساعدت وكفاءة بمهارة مدافعها أدارت التي الفرقة هذه ِقبَل العدو
العمل يف تشرتك ولم الجرحى، من وستة القتىل من اثنني كانت الخسائر أنَّ اعتقادي
قامت الحرب من األخرية األدوار يف ولكن مسلحة، أخرى مرصية قوة أية الحرب خالل
الجنرال كان بينما سيناء، يف املواصالت خطوط بحراسة أربع أو مرصية فرق ثالث
من وقٍت يف الحجاز ببالد كانت مرصية فصيلة أنَّ كذلك وحدث سوريا، يغزو اللنبي
ُضمَّ قد ذلك عن وفضًال القتال. لنريان تتعرض لم جميعها القوات هذه لكن األوقات،
يُْستَخدمون وكانوا الربيطانية، بالقوات امللحقة العمال فرقة إىل املرصيني من كبري عدد
اليدوية باألعمال اللنبي الجنرال لقوات قاموا وقد وستة، أشهر ثالثة بني قصرية ملدة
القيمة؛ عظيم الخدمات من أدَّوه ما كان الصفة وبهذه فنيَّة، خربة تستدعي ال التي
يف الستُْخِدموا ذلك ولوال القتال، خط يف يكونوا أن اإلنجليز الجنود من لعدد أتاحوا ألنهم
العمال، بفرقة أُلحقوا الذين الرجال هؤالء عدد أذكر أن أستطيع ولست الجيش، ساقة
يُستهدفون بعضهم وكان ألًفا، تسعني إىل ثمانني من األوقات بعض يف بلغوا ولكنهم
فأصابهم القتال، خط من بمقربة والذخائر املؤن وينقلون الخنادق يحفرون وهم للنار،
التحقيق، وجه عىل الخسائر هذه تبلغ كم أقول أن وسعي يف وليس الخسائر. بعض
سنوات خالل يف وجريح قتيل بني وخمسمائة ألًفا الجملة يف تبلغ أنها أعتقد ولكني

األربع.» الحرب
أنه القارئ يرى البيان، هذا ظاهرة يف والدقة السبك محاولة من الرغم وعىل
إىل العمال من الواحد الفوج يف العدد وصول ألن مواضع؛ عدة يف الواقع ملخالفة قابل
إحصاء وألن األفواج؛ جميع يف ويتجاوزونه املليون، يبلغون أنهم يمنع ال ألًفا تسعني
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لبلوغهم الباب يفتح قد التحقيق» «وجه غري وجه عىل وخمسمائة بألف والجرحى القتىل
بعد البيان هذا عىل الرد يف يتواَن لم «فولك» مسرت أنَّ إال التحقيق، وجه عىل ذلك أضعاف
إىل النظر فيه يلفت خطابًا بواشنطن الخارجية وزير إىل فكتب باريس، يف الوفد مراجعة
بالسيادة املساس تحايش عن لنديس» «رونالد املسرت كالم سياق يف وردت التي العبارة
معاهدة بحث عند مرص باستقالل االعرتاف األمريكية الحكومة عىل يشق لكيال املرصية؛
رد ضمنه آخر خطابًا الخارجية الشئون لجنة رئيس إىل وكتب األمة، مجلس يف الصلح

وفيه: اإلنجليزية السفارة بيان عىل الوفد رئيس

نفسه املرصي الجيش وإنَّ العمال، لفرقة ُجندوا مرصي ألف ومائتَي مليونًا إنَّ
بن عيلُّ وحارب الحجاز، ويف سيناء جزيرة شبه ويف السويس قناة عىل قاتل
من األخص وعىل العمال بفرقة نزلت عظيمة خسائر وإنَّ السودان، يف دينار

األمراض. فتك

يف اإلخالص توكيد فطلب املرصية»، «السيادة عبارة إىل «فولك» مسرت واستند
وتفوض الجالء، موعد فيه تعلن الربيطانية الحكومة من رسمي بترصيح منها املقصود
تمثيل يف معارضة كل عن وتتخىل مرص، مركز تقرير — تأليفها بعد — األمم عصبة إىل
إىل املرصية األمة وكالء سفر يف معارضة كل وعن األجنبية، الدول عند املرصية الدولة

املتحدة. الواليات
حزب من تارًة الشيوخ بمجلس األعضاء ألسنة عىل ترتدد املرصية املسألة تزل ولم
بها، يسمعون ال ممن كثريون إليها التفت حتى املعارضة، حزب من وتارًة الحكومة،
الحكومة وأيقنت فيها، املناقشة وقبول عنها األخبار لنرش مسوًغا الصحف ووجدت
قد التي املتاعب وتوقع إلقالقها كاٍف املنوال هذا عىل الدعوة اطراد أنَّ الربيطانية
الحكومة موقف يف حاسمة نتيجة تعقبها لم وإن ُسمعتها، تمس كما بمصالحها ترض

األمريكية.
أكثر الوفد ويثابر حينًا، وتتصل حينًا تنقطع كانت فقد باريس، يف الدعوة أما
مخاطبة يف النجاح من أقرب فيها النجاح أنَّ علم ألنه الشعبية؛ الدعوة خطة عىل األحيان
وكبار اسة السَّ وأقطاب النيابية املجالس يراسل الجملة عىل وطفق والوزراء، الحكومات
ويجدد لقاؤه، له تَيرسَّ من املسموعة الكلمة ذوي من ويلقى الصحف، إىل ويكتب األدباء،
أو معاهدة عرض أو اتفاق توقيع من مناسبة لذلك تجددت كلما والبيان االحتجاج
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مجلس من أكثر يف مرص عىل الربيطانية الحماية ذكر فجرى ذلك، غري أو وفد وصول
املتحدة، الواليات يف جرى ما واإلفاضة القوة يف يبلغ ال نحٍو عىل األوروبية املجالس من
فيه التمادي من مخاوفها وزاد الربيطانية، الحكومة أقلق واقتضابه ضعفه مع ولكنه
حدث ما أكرب ولعل اإلدراك. تمام سالحها ونفاذ الدعاية شأن املرصيون يدرك أن إىل
بباريس، كالردج فندق يف أغسطس ثاني يف وليمته الفرتة هذه خالل الوفد دعوة من
املشهور الكاتب وحرضها الفرنسية للبحرية سابق وزير فيها خطب التي الوليمة وهي
هؤالء عدا إليها الدعوة وأجاب فرانس، أناتول من كلمة فيها وتُليت مرجريت، فكتور

كثرية. أمم من والصحفيني والنواب الشيوخ بعض
أفهمت قد األيام تعاقب عىل واالتفاق باالستفاضة تؤذن كانت التي الحركة هذه
«يشء» من بد ال وأنه بعيد، زمن إىل تفيد ال سياسة «التجاهل» أنَّ اإلنجليز اسة السَّ
إرضاء إىل تقصد لم ولكنها البال، وطول الظاهر االستخفاف غري الحالة هذه يف تعمله
املتضاربة اآلراء بني شمله وتفريق الوفد، من الخالص إىل قصدت ما بمقدار املرصيني
املرصي القطر إىل ملنر اللورد بَرآسة التحقيق لجنة بإيفاد لت فعجَّ املتعارضة؛ واملذاهب
الحماية، ظل يف به يُحكمون الذي الحكم نظام وتقرير مطالبهم عن املرصيني لسؤال
يف الوفد رؤساء أنَّ «أحدهما» آخران: سببان تقدم ما غري بإرسالها التعجيل إىل ودعاها
تريد اللجنة ألن الظروف؛ تلك يف حرضت هي إذا مقاطعتها عىل العزم أعلنوا القاهرة
وتدعي العرفية، األحكام قبضة يف وهي البالد وتستفتي الحماية، أساس عىل املفاوضة

البالد. عىل السيادة صاحبة كأنها املرصية الشكايات نظر يف الحق لحكومتها
مقاطعة عىل األمة بإجماع — يومئٍذ الوزارة رئيس — باشا سعيد محمد شعر وقد
مع الصلح معاهدة عقد من للفراغ انتظاًرا إرسالها بإرجاء اللنبي للورد فنصح اللجنة،
الربيطانية، بالدولة عالقتها حيث من السيايس مرص مركز ووضوح الرتكية، الحكومة
والرتاجع بالضعف يُتََّهم أن مخافة النصيحة هذه إىل يصغَي أن اللنبي اللورد يشأ فلم

الوفدية. اللجان من املقاطعة صيحة أمام
اآلونة تلك يف اللجنة بإيفاد الربيطانية الحكومة تعجيل إىل دعا الذي اآلخر والسبب
فعًال عاد وقد باريس، يف الوفد أعضاء بعض أصابت التي التفكك ببوادر علمت أنها
إسماعيل وهم: أغسطس، شهر من عرش الثاني يف اإلسكندرية إىل األعضاء هؤالء بعض
السادس يف الوفد لجنة وأذاعت النرصبك، أبو ومحمود باشا واصف وحسني باشا صدقي
وزمالئه، الوفد رئيس من بإذن خاصة ألعمال قادم باشا شعراوي عيل أنَّ منه والعرشين
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الفرصة أنَّ الربيطانية الحكومة فحسبت القبيل؛ هذا من ألسباب آخرون ذلك قبل وعاد
أعضائه من املرتددين وتشجيع الوفد، شمل لتمزيق أو واألمة الوفد بني للفصل سانحة
العائدين، األعضاء آراء عن شاع بما علمت أنها الحسبان هذا عندها ح ورجَّ تركه، عىل
الربيطانية الحكومة مهاجمة من إلشفاقهم الوفد مسعى نجاح يف يتشككون وأنهم
الرسميني؛ رجالها من ِرًىض وعىل إنجلرتا، يف الدعوة تكون أن وإيثارهم األجنبية، بالدعوة
أن عىس وما امللنرية، اللجنة طريق من الغواية وبث الُخلف مسافة توسيع يف فطمعت

والرغائب. اآلمال وتقريب واملناصب، النظم تحويل من به تشري
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السادس الفصل

ملنر إىلجلنة الوفد منسفر

دار يف منصبه من إلقالته توطئًة ونجت» «ريجنالد السري الربيطانية الحكومة استدعت
الوزيرين سفر بقبول عليها وأشار النصيحة، لها أحسن الذي الرجل وهو الحماية،

األوان. فوات بعد رأيه إىل هي وعادت الربيطانية، العاصمة إىل املرصيني
بهيبته املرصيني تروع أنها حسبت ألنها القدس؛ فاتح اللنبي املارشال به واستبدلت
بغري الدارجة التخويف أساليب عىل وجمود الحالة تقدير يف غريب خطأ وهو العسكرية،
ومبرص مسمع عىل كثرية كانت الحربية والسطوة العسكرية الهيبة مظاهر ألن معنًى؛
املدافع إال اإلنجليزي الحكم من بالدهم يف يرون ال العظمى، الحرب أثناء املرصيني من
قد كانوا فإذا األلوف، بعرشات والقرى الحوارض يف وتروح تغدو والجنود والدبابات
يف الربيطانية الدولة انتصار أعقاب عىل ثورتهم وجاءت الحالة، هذه عىل وهم ثاروا
العسكرية بالهيبة مذكرة إىل حاجة يف كانوا ألنهم إذْن الثورة كانت فما العظمى، الحرب
امليادين يف قائد كل كاسم إال عندهم اللنبي املارشال اسم كان وما الحربية، والسطوة
قبل سنوات البعيدة امليادين قيادة من بغريه يسمعون كانوا هم بل القريبة؛ أو البعيدة

فلسطني. غزوة يف به يسمعوا أن
وتفكري، كالم كل فوق اسمه من الرهبة أن يقدر وهو مرص إىل اللنبي املارشال جاء
ومخاطبة الشكايات سماع إىل تواضع هو إذا بالضعف اتهامه من إذْن خوف ال وأنه
باسم خاطبهم كما الدين، ورجال الشيوخ باسم املرصيني فخاطب رجاله؛ بلسان الشعب
السكينة عىل يحضونهم وهؤالء هؤالء من املطلوبة النصيحة وصدرت والكرباء، الوزراء
ألن صغري؛ وال كبري أثر من لهم يكن فلم األمور، والة به يقيض ما وانتظار واالستقرار
لم إن إخالصهم يف متهمون أنهم أو مضطرون، أنهم إال نصائحهم من يفهم لم الشعب

مضطرين. يكونوا
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عىل مرص يف الحكومة وأحوال املرصية الثورة حوادث من بالقارئ وقفنا وقد
أوروبا. إىل الدولة سفر الربيطانية الحكومة لرفض الرشدية الوزارة استقالة

قليًال تلبث لم ولكنها أبريل، من التاسع يف الرشدية الوزارة عادت الوفد سافر فلما
عن معربة وهي واملوظفني، الضباط مطالب من بالحرج شعرت ألنها استقالت؛ حتى
إسناد ألن إليهم؛ الحراسة تسند أن الوطنيون الضباط فطلب أجمعني. املرصيني مطالب
ما كثريًا عاداتها يعرفون وال البالد لغة يفقهون ال أناس إىل العامة امليادين يف الحراسة
حني حدث كما الربيطانية، النظر وجهة من حتى موجب بغري األرواح إزهاق إىل َجرَّ
باإلفراج ابتهاًجا املتظاهرين عىل أو املسجد، من الخارجني املصلني عىل الرصاص أُْطِلَق

الزعماء. عن
السياسية املطالب يف الوزارة ملخاطبة عضًوا وثالثني اثنني من لجنة املوظفون وأَلََّف
الوزارة قبول وأنَّ الرسمية، الوفد بصفة الترصيح وهي الضباط، لها يتعرض ال التي

العرفية. األحكام إبطال مع املعتقلني عن واإلفراج بالحماية، االعرتاف يفيد ال الحكم
وعمَّ قبولها، يف وتلح املطالب هذه تعزز الوزارة ديوان إىل ترتى الوفود وجاءت
وملا الوزارة فاستقالت لتحقيقها؛ انتظاًرا الحرة األعمال وأصحاب املوظفني إرضاب
السلطة وإرادة واملوظفني الشعب مطالب بني التوفيق لتعذر أسبوعان؛ عليها ينقِض

العسكرية.
وتوعدهم دواوينهم، إىل يعودوا لم إن بالفصل املوظفني العام القائد أنذر وقد
السلطة وقبضت فريق منهم فعاد اإلرضاب، عىل حرَّضوا إن العسكرية باملحاكمة

املحدد. املوعد يف يعودوا لم الذين زعمائهم عىل العسكرية
ملندوبي ورصح الوزارة، باشا سعيد محمد أَلََّف أبريل من والعرشين الحادي ويف
السيايس مرص بمركز مساس له يشء يف تبت ال إدارية» وزارة «أنها تأليفها يوَم الصحف
الصلح، مؤتمر يف بعُد فيها يبت لم املرصية املسألة ألن سياسية؛ صبغة لها وليست …
قانون ومنها االستثنائية، األحكام وإلغاء الترشيعية الجمعية استدعاء يف ستجتهد وأنها

املطبوعات.
استطاع بما — يحب داهيًا رجًال الوزارة هذه رئيس باشا سعيد محمد كان ولقد
يف لبوسها لها يلبس سياسية سمعة واستبقاء أغراضه قضاء بني يجمع أن — دهائه من
منذ وجفاء فتور عالقة باشا سعد وبني بينه العالقة وكانت فرصة. كل وعند مجال كل
الترشيعية، الجمعية يف الشديد الخالف من وقع ما بينهما وقع ثم مًعا، الوزارة يف كانا
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قيادة لينازعه السعدي؛ الوفد جانب إىل ثانيًا وفًدا يجمع أن باشا سعيد حاول ولهذا
بقايا من وأفراد طوسون عمر األمري عىل األمر أول يف معتمًدا القضية، عن والدفاع األمة
متابعته؛ عن عمر األمري وصدود املسعى هذا من األمة نفور أحس ثم الوطني، الحزب
الوزارة صيغة واخرتع فقبلها، الوزارة عليه ُعِرَضت أن إىل األحوال يرقب وظل فرتاجع
مع معاهداته وأبرم الصلح، عقد بعد ما إىل السياسية الوزارات تأجيل وحيلة اإلدارية،
جميع من مخلًصا ذلك يف رأى ألنه الخصوص؛ عىل الرتكية الدولة ومع املحاربة الدول

الجوانب.
أمل يف األمة يصادم وال السياسية، املطالب من نفسه يريح — الحيلة بهذه — فهو
يعتمد الذي الحزب ألنه الحاجة؛ وقت إىل الوطني الحزب دعوة يستبقي هو ثم آمالها، من
الربيطانية التحقيق لجنة يدفع هو ثم الوطنية، دعوته يف الرتكية السيادة حقوق عىل
بالحماية الرتكية الدولة اعرتاف بعد جاءت إذا حتى ميسور أمد أقىص إىل الحجة بهذه
بغري األمر يسوس أن استطاع — العارفني جميع بني منظوًرا كان كما — الربيطانية
لألمة فشله بدا ووفد الدول، جميع من يديها ونفضت اليأس عىل أرشفت أمة مع مشقة
املنافسة من له بقى ولكن الرتكية، السيادة من به يتعلل ما له يبَق لم وطني وحزب …
وإخفاقه. هزيمته لألمة ظهرت وقد عليه، الغلبة يف ويُطمعه لحربه، يحفزه ما للوفد

والثورة الحماية خلفتها التي املشكالت عالج عىل — الدهاء هذا بمثل — سعيد وأقبل
إىل العسكرية املحاكم من الوطنيني قضايا بتحويل اإلنجليز إقناع يف فاجتهد لوزارته،
عىل أنه النصح يف وإخالصه لهم صداقته من يضمنون ألنهم فاقتنعوا األهلية؛ املحاكم

ورئيسه. املرصي الوفد عدو األقل
الضغط من شيئًا ورفع شفاعته، فُقبلت الصارمة األحكام بعض تخفيف يف ع وتشفَّ
مرتباتهم وزيادة عليهم، العالوات بإغداق املوظفني إليه واستمال والخطابة، الصحافة عىل

مثيلها. بلغت حتى
مخدرات كأنها األعمال هذه إىل وينظرون بنياته، يسرتيبون كانوا الناس أنَّ غري
عليه الناس صدور من فأوغرت الوطنية؛ الحركة وإضعاف النفوس تهدئة إىل ترمي
بالحالة للرَِّىض الخواطر وتهيئة الوزارة قبول منه الغالة ونقم إليه، جذبتهم مما أكثر
أنه الرجل كياسة من وبلغ تصبه، لم بقنبلة أحدهم ورماه عليه بعضهم فثار القائمة،
فعلته اجرتح إنما ألنه عليه؛ باملعتدي الرحمة فطلب شهادته، يؤدي املحكمة إىل ذهب

صوابه. عىل غلبته خاطئة عقيدة من بدافع
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مسألة عىل اختلفا أن إىل وفاق عىل اللنبي املارشال وبني بينه العالقات واستمرت
الوزير وتفكري العسكري تفكري بني اختالف لكل النموذجي االختالف ذلك ملنر، لجنة
اللجنة قدوم من املرصيني امتعاض أنَّ يرى اللنبي فاللورد الرتكية؛ املدرسة من املحنك
ال ومطالبهم عواطفهم بأن املرصيني إقناع وأنَّ قدومها! لتعجيل كاٍف سبب بالدهم إىل
األوىل مهمتها كانت التي اللجنة ملجيء الصالحة املقدمة هو بها اكرتاث وال لها حساب
املهم هو األوامر قبول عىل الناس فإكراه املطالب! تلك عن والبحث العواطف تلك إرضاء
بعد املرصيني وعىل اللجنة وعىل تنجح، لم أو اللجنة نجحت سواءٌ العسكرية السياسة يف

العفاء. ذلك
من الفراغ قبل اللجنة تحرض أال — سلف مما علمنا كما — يرى الوزارة ورئيس
الربيطانية؛ والدولة — السيادة صاحبة — العثمانية الدولة بني املرصية القضية حل
العسكرية! األوامر جانب إىل له قيمة ال ولكن والحصافة، الدهاء من قيمته له رأي وهو

الوزير. يستقيل أن من إذْن محيص فال والوزير، القائد اختلف وقد
نوفمرب، من والعرشين الحادي يف باشا وهبة يوسف وخلفه باشا سعيد استقال
فلم املقبلة، اللجنة مع الحيدة والتزم سلفه، استنها التي اإلدارية» نة «السُّ عىل فجرى
من اإلنجليز الرؤساء بعض يمنع أن يستطع لم ولكنه عليها. أو معها موقًفا له يتخذ
«الحزب أسماه لهم، خالق ال الذين املنافع وطالب املنبوذين من مصطنع حزب تكوين
يفلح ولم ستلقاها، التي اإلجماعية املقاطعة ومداراة اللجنة للقاء وأعده الحر»، املستقل

املختلفة. والغوايات الرسية املرصوفات من فيها بذل مما الرغم عىل املحاولة هذه يف
وهي ديسمرب من السابع يف وصلت فقد الخالف، هذا حولها تفاقم التي اللجنة أما
ومؤلَّفة اإلنجليزية، األحزاب لجميع ممثِّلة وكانت مطلع. كل من الطالع بسوء محوطة
وهم: عامة، السياسية واملسائل املرصية الشئون بمعرفة لهم مشهود قديرين رجال من
والقائد روما، يف السابق إنجلرتا سفري رود رنل والسري املستعمرات، وزير ملنر اللورد
توماس أوين والسري العظمى، الحرب أوائل يف بمرص كان الذي مكسويل جون السري
هرست سسل والسري املعروف، الصحفي الكاتب سبندر واملسرت الري، بمسائل الخبري

واالطالع. بالخربة مرص عرفوا ممن ومعظمهم الدويل، القانون يف الحجة
دواعي من الناس عىل تواىل بما موغرة والصدور يسبقهم، والفشل حرضوا لكنهم
املستعمرات مرصإحدى سيجعل أنه الناس إىل توحي رئيسهم ووظيفة والنفور، الكراهية

الربيطانية.
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الفرار نبأ مرص يف رسى أسبوعني، نحو أو أسبوعان اللجنة عىل ينقَيض أن وقبل
ويلسون، الرئيس عها وقَّ التي املعاهدة رفض وهو املتحدة، الواليات نواب اعتمده الذي
سعيد محمد يريد كان كما — باملعاهدات معرتفة وتركيا اللجنة تجيء أن من فبدًال
وتفتح تنقضها — العهد ذلك يف العالم أنظار قبلة وهي — املتحدة الواليات جاءت —

فيها. املخذولة الشعوب آمال وتحقيق إلبطالها الرجاء
اإلجماعية املقاطعة من محكم حصار يف أنها أحست حتى أياًما اللجنة استقرت وما
املرصية الوطنية روح من ملنر اللورد ورأى لقاؤه، يجديها أحد لقاء إىل منفذ يتخلله ال
املالينة إىل فلجأ أصحابه؛ لبعض قال كما بمرص السالفة أيامه يف يعهده كان ما غري
رسمتها التي الحدود عىل به يحافظ تفسريًا اللجنة غرض يفرس أن وحاول واملصانعة،
وأخصها املرصيني ر تنفِّ التي املثرية الكلمات ظاهره يف ويجتنب الربيطانية، الحكومة

فيه: قال بيانًا ديسمرب من والعرشين التاسع يف الناس عىل فنرش الحماية، ذكر

حرمان هو مجيئها من الغرض بأن الشائع االعتقاُد الربيطانية اللجنَة أدهش
االعتقاد؛ لهذا اإلطالق عىل أساس وال اآلن، إىل لها كانت التي الحقوق مرصمن
الربيطاني الربملان بموافقة الربيطانية الحكومة ِقبل من أُوفدت اللجنة فإن
يف العظمى لربيطانيا الخاصة واملصالح املرصية األمة أماني بني التوفيق ألجل
يف القاطنني األجانب لجميع التي املرشوعة الحقوق عىل املحافظة مع مرص،
حسن توافر مع الغرض هذا إىل الوصول يمكن أنه من يقني عىل ونحن البالد.
بني العالقات تكون أن يف صادقة رغبة ترغب واللجنة الجانبني، بني النية
ويمكِّن االحتكاك، أسباب يزيل ودي اتفاق عىل قائمة ومرص العظمى بريطانيا
أنظمة ظل يف البالد شئون ترقية إىل مجهوداتها كل رصف من املرصية األمة
اللجنة تريد املهمة لهذه وتنفيذًا Self-governing Institutions دستورية
يهتمون أشخاص أو نيابية هيئات من صدرت سواءٌ اآلراء، كل عىل تقف أن
رغبة وال ورصاحة، بحرية رأي كل إبداء ويمكن بالدهم، بخري صادًقا اهتماًما
مقابلته تُعترب أن فرد أيُّ يَخىش ال أنه كما املناقشة، حدود تقيد يف للجنة
بمفاوضة معتقداته عن متنازًال يعد ال فإنه معتقداته؛ عن منه تنازًال للجنة
املناقشة يف التامة الرصاحة وبغري بسماعها، متنازلة هي تعد كما إال اللجنة

االتفاق. إىل والوصول التفاهم لسوء حدٍّ وضع يصعب
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باألنظمة Self-governing اإلنجليزية العبارة ترجمت اللجنة أنَّ القارئ ويالحظ
برتجمتها يومئٍذ األهرام صحيفة يف صححناها دقيقة، غري ترجمة وهي الدستورية،

ذاتي». «حكم أنظمة وهي الحرفية،
سعد خطة بني الرأي اختالف يف شأن له فكان الرتجمة يف االختالف هذا ولوحظ
مكتوب سعد إىل له خطاب يف عديل قال فقد اللجنة. حيال بمرص وأصحابه عديل وخطة

يناير: من والعرشين التاسع يف

بحق لها كان هامة نقطة لتوضيح بالكتابة ل نعجِّ أن يشء أي عمل قبل رأينا
أن من فهمتموه ما هي النقطة وهذه اتخذتموه، الذي قراركم يف كبري أثر
حدود يف حكومي نظام «وضع فجعلها املناقشة من للغاية ضيق اللجنة بالغ
املسألة تنتقل ال التحديد هذا مع أنه تعتقدون جعلكم مما الذاتي»؛ الحكم
بيننا حصلت أنه والواقع تتأكد، بل الحماية به ترتفع فال مركزها، من املرصية
ليس اإلنجليزي النص أنَّ لنا وأكد املوضوع، هذا يف مناقشة ملنر اللورد وبني
الحكومة معناه بل ،Self-governing ب عنه يعرب الذي الذاتي الحكم معناه
الحكومة أنَّ بيان البالغ يف العبارة هذه ذكر من الغرض وأنَّ الدستورية،
دستوري، نظام ذات تكون ال حكومة بمعاهدة ترتبط أن يصح ال اإلنجليزية
لكانت هذا ولوال التفسري، هذا وفق الرسمية العربية الرتجمة كانت وكذلك
منها ونستنتج إليكم، ننقلها أن لنا جاز وَلَما أساس، غري عىل مبنية أحاديثنا

استنتجناه. ما

نرشه الذي قراره هو املتقدم الخطاب يف عديل إليه وأشار سعد، اتخذه الذي والقرار
نصه: ما فيه وقال بيانها، اللجنة نرش عقب مرص إىل به بعث بالٍغ يف

قوة ليزدادوا بحمايتهم؛ رضاه منكم يأخذوا أن الوسائل بجميع األقوياء يحاول
عىل واثبتوا هددوكم، إذا تخافوا وال وعدوكم، إذا تنخدعوا فال ضعًفا، ويزيدوكم
حجة وأقوى أيديكم يف سالح أمىض فهو التام؛ االستقالل يف بحقكم التمسك
لذلك احتماًال يجعل ما الوطني إيمانكم قوة يف وليس — تفعلوا لم فإن لكم،
حارضكم، وأنكرتم ماضيَكم، وحقرتم شهداءكم، وأهنتم نرصاءكم، خذلتم —
منه يُرفع ال ذالٍّ بأمتكم وأنزلتم ظهوركم، للذل وحنيتم أعناقكم، للرِّق ومددتم
وقوة اتحادكم ومتني إخالصكم عظم يف ظني أكرب هو كما — تفعلوا وإن عز،
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العدل، قوة لنرصتكم وأعددتم الحق، قوة ألنفسكم استبقيتم فقد — وطنيتكم
حقكم فيه يعلو يوم من بد وال ُظلمتم، وإن تخشوا وال ُقهرتم، وإن تذلوا فال
هللا بإذن وتتحقق خصومكم، ظلم عىل هللا عدل فيه وينترص غريكم، باطل عىل

التام. االستقالل يف وآمالكم آمايل القدير اإلله

الوفد لجنة وكانت يناير، منتصف عند ُصحفها يف ونُرش مرص، إىل البالغ هذا وصل
وتعاقب ملنر، لجنة من املتقدم البيان صدور عقيب معناه يف بالًغا أعلنت قد املركزية
األمراء مقدمتهم يف والرأي الشأن ذوي من املعنى هذا يف البالغات صدور أثره عىل
املرصية األمة وبني بينها االتصال يف رجاء ال أن — ملنر لجنة — اللجنة وأيقنت والعلماء،
لها ترى ال األمة وألن شيئًا، األمر من يغريِّ لم البيان هذا ألن الجديد؛ البيان قاعدة عىل
املصلحة اإلنجليزية السياسة ترى كما قضيتها، يف عنها النائب وفدها تجاهل يف مصلحة
أو السفر من مناص للجنة يعد فلم ودعاتها؛ األمة بني التفريق هذا أو التجاهل هذا يف
أعضائها بعض وزيارة وهناك، هنا اآلراء الستطالع وسيلة من عندهم بما القناعة من
وشاع الريف، أو القاهرة يف املرصيني رساة من يعرفونهم كانوا الذين أصحابهم لبعض
يسرتيبون فأصبحوا خفية؛ البالد يطوفون امللنرية اللجنة أعضاء أنَّ الريف أبناء بني
باب يف تدخل شتى أحاديث ذلك يف وُرويت معروف، غري أجنبي عليهم يلقيه سؤال بكل
االستقالل وحب الحماية كراهة يف الجد عىل نفسه الوقت يف تدل ولكنها والطرائف، امُلَلح
ال أجنبي سأله إذا الساذج ح الفالَّ فكان االستعمار؛ حيل من والحذر الوفد لزعيم والوفاء
اآلراء الختالس ى يتخفَّ اللجنة أعضاء من عضو أنه ذهنه إىل بدر الطريق؟ أين يعرفه:
الطريق، أين يخربك باريس يف بسعد عليك الفور: عىل فأجابه الوفد، علم بغري واألجوبة
يف سعد إىل يحيله أن عىل يزد لم اليوم؟ يف أجرك كم سأله: أو أوالد؟ لك هل سأله: وإذا
األقاليم إىل اختلفوا الذين اللجنة أعضاء يكون أن يبعد وال بالجواب! أعلم فهو باريس
مما وأجىل أدل هو ما السياسية داللتها من وعرفوا األجوبة، هذه من شيئًا صادفوا قد

والسؤال. بالتحقيق يقصدونه كانوا
بواعثهم تشعبت قد اللجنة مقاطعة إىل الداعني من أناًسا ننىس أن ينبغي وال
صون أو نيابته، حق ورعاية الوفد تأييد يف األمة نية عىل جميًعا يكونوا فلم ونياتهم،
املقاطعة اتخذوا ممن فكان الربيطانية، الحكومة قصدته الذي التجاهل مهانة عىل كرامته
خصوم ومنهم واملستقبل، الحارض يف الوفد يجريها مفاوضة لكل إحباًطا اتخذوها أناس
وال تام استقالل يف يطمعون وال املرصية، القضية حل يف باليسري يرضون كانوا له
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االتفاق؛ طرَيف بني املسافة وتوسيع التصعيب ويُْؤثرون الغلو يصطنعون ولكنهم ناقص،
غريه دون الوفد طريق يف عقبة هو إنما املقبلة للمفاوضة يوضع رشط كل أن العتقادهم
قوة عىل اعتمادهم أكثر يلقون ال الرسميني الرجال هؤالء فإن الرسميني، الرجال من

االحتالل. قوة ورائها ومن الحكومة،
وعديل رشدي وهم — الوفد أصدقاء باسم يومئٍذ معروفني كانوا الذين الوزراء أما
السابع يف وكتبوا اللجنة، يُغضبوا ولم الوفد يُغضبوا فلم بالحيطة أخذوا فقد — وثروت
ملفاوضة القاهرة إىل وأصحابه هو يعود أن عليه فيه يقرتحون سعد إىل خطابًا يناير من
أجاب فلما املتقدم، البيان معنى عن تخرج وال إليهم، بها أفىض التي الوعود بعد ملنر
أجابوه الذاتي، الحكم يف املفاوضة من الغرض يحرص ملنر بيان ألن ذلك بامتناع الوفد
وقالوا: اإلنجليزية، الصيغة يف جاءت كما الذاتي»، «الحكم كلمة تفسري من أسلفنا بما
وإن التام، االستقالل أساس عىل املفاوضة الوفد دخول من مانًعا يرى ال ملنر اللورد إنَّ
ن يُحسِّ أن املفاوضة تمام بعد يرجو يزال وال األساس، بهذا الجهر يستطيع ال هو كان

اآلن. يقبله ليس ما قبول اإلنجليزي» العام «للرأي
الوفد لجنة من جاءه الذي التقرير عىل به ردَّ بياٍن يف رأيه تفصيل سعد بسط وقد

يناير: من والعرشين الحادي بتاريخ يقول وفيه بك، ماهر عيل مع املركزية

خلوه إال عليه السابقة الترصيحات يخالف شيئًا ملنر بالغ يف نجد لم إننا …
تمام معها متفًقا وجدناه فقد الجوهر يف أما أسلوبه. وحسن الحماية لفظ من
تحقيق، لجنة ملنر ولجنة إلنجلرتا، تابعة مرص يَعترب مثلها هو إذ االتفاق؛
الوصول أبحاثها وغاية املستجِوب، من املجيب موقف معها املرصيني موقف
من بيشء نعرتف ال ونحن الذاتي، الحكم دائرة يف حكومي نظام وضع إىل
بالدنا، يف التحقيق سلطة اللجنة لهذه نعرف وال علينا، إلنجلرتا تبعية فال ذلك؛
نعم! التام، االستقالل يف حقنا بجميع التمتع هي إليها نسعى التي والغاية
وضع فجعلها منها؛ الغاية ضيَّق ولكنه املناقشة، مجال ع وسَّ البالغ هذا إنَّ
األخرى، باليد بناه ما بيٍد هدم وبذلك الذاتي؛ الحكم حدود يف حكومي نظام
املسألة ينقل ال الذي الغاية تحديد وهو العمل، حرية لنفسه اشرتط أن وزاد
يقل، بل استقالل به يتم وال تتأكد، بل حماية به ترتفع فال مركزها، من
كان وما اللجنة، عىل التحقيق مأمورية تسهيل هو واحًدا شيئًا إال يفيد وال
وأكرب املأمورية. هذه لها يسهلوا وأال الصفة هذه لها يعرفوا أن للمرصيني
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جاءتهم أنها ذلك عىل ِزْد بكثري. حقهم من أقل بإعطائه تشري أو تعطيه ما
تمهيًدا معهم الشدة وسائل كل استعملت بأن إجماعهم وضد أنوفهم رغم

بها. العام الرأي يرَض لم وزارة وشكَّلت لوصولها،
ببالنا يخطر لم البالغ هذا أثر عىل أعضائه بعض أو الوفد عودة إنَّ
حجة منها يتخذوا أن يتأخرون ال اإلنجليز وألن ذكرها، السالف لالعتبارات
لتضليل ينرشونها التي األقوال من كثريًا عليها ويبنون سياستهم، فوز عىل
أن علينا يسهل كان ربما خصوًصا. وإنجلرتا عموًما أوروبا يف العام الرأي
يف بيشء وعدونا أنهم لو الفوز ذلك لهم ل ونعجِّ الخطر، هذا ملثل نتعرض
أن لنا وليس يفعلوا، لم ولكنهم عليه. االعتماد يصح رصيًحا وعًدا مقابلته
توسيع مع أنهم لو سابق. وعٍد غري عىل عودتنا بعد سيفعلونه أنهم نتوهم
بالربهان نقنعهم أن نتعشم أن لنا َلصح منها الغاية أطلقوا املناقشة مجال
نطلب ما دون بما حددوها ولكنهم مطالبنا، بصحة الدامغة والحجة الصادق
مثل ذلك يف مثلهم فكان اسرتضائنا؛ بقصد نرشوه الذي البالغ ذلك يف حتى
الحكم بعد الشهود بسماع تقيض كانت التي القديمة األملانية القوانني بعض
عبثًا إال تكون ال املذكور البالغ عىل ارتكانًا العودة أنَّ رأينا ولهذا الدعوى؛ يف
يغريَّ أن كفى إنه يقولوا أن وغريهم لإلنجليز ويصح واملخاطرة. بالخفة مقرونًا
املرصية األمة تغريُّ أن يف الطلية العبارات ببعض يؤتَى وأن الترصيح، شكل
كال! معها. املفاوضة إىل مقاطعتها من فتخرج اللجنة، نحو خطتها بتمامها
أن من بكثري أكرب املسألة إنَّ والسذاجة؛ البساطة من الحد هذا نبلغ لم إننا

فيها. تأثري واألشكال الصور الختالف يكون
حقوق يف متعادلني بني تكون أن رشط عىل للمفاوضة العودة نقبل إننا
عقد إىل الوصول الغرضمنها يكون وأن أمة، يمثل منهما كلٌّ وطرفني املناقشة
مع تتعارض ال التي مصالحها وإلنجلرتا التام استقاللها ملرص تضمن معاهدة
األمم. عصبة يف ل وتسجَّ املعاهدة بهذه الدول تعرتف وأن التام، االستقالل هذا
املفاوضة ملبارشة العودة عن نتأخر ال هنالك رسميٍّا بذلك اإلنجليز رصح فإذا
نريد. عندما أعمالنا ملبارشة العودة لنا وُضمنت العرفية، األحكام أُلغيت متى
دامت ما غريها أو ملنر لجنة مع لها مستعدون فنحن أوروبا يف املفاوضة أما
بما العربة أنَّ دام وما ما. بيشءٍ االلتزام فيها الدخول عىل يرتتب ال املناقشة
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حقيقًة يرغبون اإلنجليز كان فإذا لنا، التفويض حدود يف االتفاق عليه يتم
اتباع من عليهم أسهل يشء فال معنا، االتفاق عىل عالقاتهم بناء ويف نا ودِّ يف
األمة أنَّ يفهموا أن بد ال وهم الغاية. إىل للوصول الطريقتني هاتني إحدى
معها تركن ال درجة إىل حقوقها ومعرفة واالنتباه اليقظة من وصلت املرصية
التام استقاللها عن ترىض وال األعمال، عىل إال فيها تعتمد وال األقوال، إىل
وقد فيها، وضعه يريدون الذي النظام عىل إرغامها قوتهم يف إنَّ نعم! بديًال.
حقنا ولكن علينا، بحمايتهم االعرتاف عىل الدول كل يحملوا أن عليهم يبعد ال
مستمرين ونبقى ثابتًا، يبقى بل االعرتاف، بهذا وال اإلرغام بهذا يضيع ال
األجنبية الحكومات يف يكن لم وإذا عليه، للحصول والسعي به املطالبة عىل
علينا يعطفون األحرار من كثري شعوبها ففي إلينا، املساعدة يد يمد من اآلن
املساعد غًدا يظهر أن يدرينا وما وخطبهم، بأقالمهم لقضيتنا وينترصون

حليًفا. والعدو عدوٍّا الحليف تجعل تقلبات وللزمان لنا؟!
أطرافه، وتباعد بريطانيا ملك اتساع حسابنا من نُسقط أن يصح وال
يف الديمقراطية املبادئ وانتشار وجوارها، ممتلكاتها يف األحوال واضطراب
باالستيالء لحكوماتها العمال حزب وتهديد خصوًصا، وفيها عموًما العالم
الجزئية االنتخابات تؤيده كما فيوًما، يوًما الغاية هذه من وقربه عليها
بحقنا، نغامر أال يجعلنا هذا كل األيام. هذه يف تواليها كثر التي واالعتصابات
أنوفنا رغم حرضت التي للجنة ومقاطعني به التمسك يف متشددين نبقى وأن
األمة وتعلم اإلنجليز فيعلم خائبة؛ تعود حتى بإنقاصه الرضاء عىل لحملنا
التام، استقاللها إىل الوصول عىل االتحاد تمام متحدة مرص أنَّ معها والعالم
ومناقض إنجلرتا، بذلتها التي الوعود لرشف مخالف تكره ما عىل إرادتها وأنَّ
الدوام عىل ومكدر قبلتها، التي املبادئ عىل منطبق وغري سجلتها، التي للعهود
وتتخذ بوعدها، ترب أن هي تتبعها سياسة خري وأنَّ لراحتها، ومقلق لسلمها
للخروج دائًما الفرص ترتقب منها نافرة تابعة ال لها صادقة حليفة مرص من

… لها االستسالم عىل املوت وتفضل عليها،

ملاذا نعلم ومنه أطرافها، جميع من الحالة احتماالت يف سعد برأي مفصل بيان هذا
ونعلم ملنر، ملفاوضة القاهرة إىل العودة يف «األصدقاء» الوزراء رأي خالف عىل كان
تحقيق بمثابة هناك تكون ال ألنها أوروبا؛ يف جرت إذا املفاوضة يرفض يكن لم أنه
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الوفد بوكالة اللجنة اعرتاف من فيها عما فضًال رعاياها بالد يف املتبوعة الدولة تجريه
املحدودة الشعب مطالب وال التوكيل ذلك نصوص تجهل ال وهي املرصي، الشعب عن

فيه.
تمام قبل به يقومون «دوًرا» لهم لينتظروا يكونوا لم «األصدقاء» الوزراء أنَّ وبديه
أو الطرفان، عليها يتفق محدودة صيغة إىل وانتهائها ملنر ولجنة الوفد بني املفاوضة
ذلك قبل فأما الوطنية، املطالب إلجابة اإلنجليز استعداد مبلغ األقل عىل منها يظهر
األمة إجماع عن بمعزل االتفاق تفصيالت يف اللجنة يفاوضوا أن الوزراء وسع يف فليس
هذه عىل أقدموا أنهم ولو واحد، وقت يف بالقاهرة املركزية ولجنته بباريس الوفد وموقف
محالة، ال املطلوب االتفاق تقرير يف وأخفقوا مًعا الجانبني لخرسوا العقيمة املفاوضة
أنَّ تقديرهم يف يخطئوا لم فُهم اإلنجليز، وأما األمة. أمام الفشل بتبعة وحدهم ورجعوا
املرحلة؛ هذه يف به يقومون «دور» كل تسبق أن بد ال ملنر ولجنة الوفد بني املفاوضة
ملفاوضة عنه ينوب من إيفاد أو مرص إىل بالحضور سعد إقناع يف اجتهدوا ثَمَّ ومن
يدل أن فيه ما أقل اقرتاح ألنه اقرتحوه؛ فيما — شك وال — متعجلني وكانوا اللجنة،
املناضل ترامَي املدخولة الفرصة هذه عىل وتراميهم املرصيني تهافت عىل امللنرية اللجنة
يغري ما هذا من يشء يف وليس واملغالطة، بالتعلل وقنع األخرية موارده استنفد الذي
أيٍّا تعرضه ملا رفًضا تتوقع أن عندها يرجح أو املرصية، املطالب إجابة يف بالتوسع اللجنة
التفسري ذلك اإلنجليزية العبارة تفسري يقنعه ولم سعد تريث فلما املعروض، الحل كان
باريس إىل اللجنة ِقبل من رسول إيفاد يف الكالم دار قبوله، إىل الوزراء أرسع الذي

القاهرة. من عودتها بعد الوفد وبني بينها املقابلة لتمهيد
من احتوته وما اإلنجليزية العبارة تفسري يف وسعد عديل بني املناقشة دارت وقد
الحادي خطاب يف شكوكه عن سعد فأعرب الدستورية، األنظمة إىل املزعومة اإلشارة

يقول: إذ باشا عديل إىل فرباير من عرش

بالحكومة Self-governing اإلنجليزية العبارة ترجمتكم إنَّ نعم! …
عىل تحمل ال نفسها يف الرتجمة هذه صحة ولكن األصح، هي الدستورية
الذي املكان يف إيرادها وألن غريها، أخرى أسبابًا هناك ألن قرارنا؛ تعديل
بأن فيه الترصيح بعد لها املقام اقتضاء عدم مع البالغ من فيه وردت
يف يوقع الربملان عليها ووافق الحكومة صورتها التي هي اللجنة مأمورية
منها القصد بأن والقول فهمناه. الذي املعنى هو بها املقصود بأن الذهن
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مع ظاهره يف يتفق ال دستورية، حكومة مع إال االتفاق يكون أال هو إنما
فإذا ذلك ومع له. وسيلة ال للتعاقد نتيجة أنها عىل وردت العبارة هذه كون
أن يصح ال اإلنجليزية الحكومة أنَّ من جنابه يؤكد كما هو منها القصد كان
وضع يشء كل قبل لزم دستوري؛ نظام ذات حكومة مع إال بمعاهدة ترتبط
العالقات تحديد عىل للتعاقد أهًال تكون دستورية حكومة لتشكيل النظام هذا

وإنجلرتا. مرص بني

مع ملنر حديث يف جاء كما بالتفسري يأخذ لم سعًدا أن نفهم الخطاب هذا ومن
إلنشاء به يمهد بأن تفسريهم عىل والوزراء ملنر من يستفيد أن أراد ولكنه الوزراء،
النيات من هنالك ما النبضالستطالع ويجس الدستورية، الحكومة وقيام النيابية الحياة
فظهور األسباب، من لسبب يجئ لم وإن فذاك، الدستور جاء فإن املرسومة، والخطط

فيه. واملواربة كتمانه من خري السبب ذلك
أسلفناه: ما بعد املتقدم خطابه يف سعد قال

أنها عىل ببالنا األمر أول خطرت النظام هذا فكرة أنَّ عليكم أخفي وال
نحبذها، بل عليها املوافقة كل نوافق نحن لذلك املسألة؛ لحل القانونية الوسيلة
وزارة بتأليف يُبدأ أن هي رأينا يف الغاية هذه إىل للوصول املثىل والطريقة
الوزارة هذه تعلنه الذي الربوجرام ويكون بها، موثوق الوفد أعضاء غري من
الوصول بغرض اإلنجليزية الحكومة مع املفاوضة ثم النظام، ذلك وضع هو
ثم الخصوصية، إنجلرتا ومصالح التام مرص استقالل يضمن اتفاق وضع إىل
ذلك بموجب تتألف التي النيابية الهيئة عىل إليه املفاوضة تنتهي ما عرض
بروجرامها وأعلنت النحو، هذا عىل الوزارة تشكيل تم ومتى للتصديق. النظام
مرص إىل العودة يف وزمالؤنا نحن نرتدد ال معناها، يف بما أو الصيغة هذه عىل
لهذه أعضاء تنتخب أن يف والسعي األمة، لدى بمهمتكم القيام عىل ملساعدتكم
يف لكم وخلدتم خدمة، أَجلَّ بالدكم خدمتم ذلك تفعلوا أن لكم تم إذا الهيئة.

الذكرى. أحسن التاريخ

فيه: قال فرباير) ١٢) التايل اليوم يف بخطاب تفصيًال املوضوع وزاد

لحل طريقة أمثل اعتبارنا يف هي لكم كتبناه فيما عرضناها التي الطريقة إنَّ
موثوق رسمية هيئة مع مفاوضة تُجرى أن الطبيعي من ألنه الحارضة؛ العقدة
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النواب من إليه املفاوضة تنتهي ما عىل يصدق وأن األمة، من خصوًصا بها
ملنر اللورد أنَّ يظهر التي من ظننا يف تقرب وهي الغاية، لهذه تختارهم الذين
اإلنجليزية بالعبارة املقصود من لكم أكد وفيما معكم، محادثاته يف بها يُديل
ظننا عىل يغلب ولهذا بذاتها؛ هي تكن لم إن بالغه، يف أوردها التي السابقة
بروجرامكم يتضمن أن عليه يصعب وال تنفيذها، عىل ويعمل لها يهش أنه
وهي غريكم، تربط ال ألنها لكم؛ كتبناه فيما أوضحناها التي االستقالل عبارة
كل به تالقي الذي بالنفور األمة تقابلكم ال حتى ا جدٍّ رضورية ذلك فوق
فيها إنَّ نعم! ها، همِّ وأكرب قصدها أول الغاية هذه إىل السعي يكون ال وزارة،
وأنتم تكم، همَّ فوق ليست ولكنها عليكم، كربى ومسئولية لكم عظيمة مشقة
ما يعمل ألْن مستعد والوفد بالدكم، خدمة يف املسئولية هذه كل لتحمل أهٌل
هيئتكم عن خارجني أعضاؤه يكون أن يرى ولهذا عليكم؛ لتسهيلها وسعه يف
تأييدكم يف بها يستعينون فيهم الثقة وتبقى نزاهتكم، يف الظن يُساء ال حتى
وتعلن رئاستكم تحت الجديدة الهيئة تتألف أن وبعد أمامكم. الطريق وتمهيد
تنوير يف يعملون منكم قريبني ليكونوا العودة يف يرتددون ال بروجرامها،
األغراض ذوو يقصد ال التي األوهام، خطرات من العام الرأي وصيانة األفهام
وتحصيًال الفاسدة ملقاصدهم ترويًجا إال عليه وتسليطها فيه بثها من الفاسدة
محالٍّ يكونوا أن إال ملعاونتكم تختارونهم فيمن يهمنا وال الباطلة، ملصالحهم

الكربى. املسئولية تلك تحمل يف معكم يتضامنوا ألن وأهًال لثقتكم

فيه: قال فرباير من والعرشين الخامس يف بخطاب عديل أجاب وقد

القومية األماني تحقيق عىل تعمل وزارة هيئة وجود أنَّ من رأيكم عىل إننا نعم،
الوحيدة القانونية الوسيلة كانت وربما األمور، أهم من ذلك يف األمة بها وتثق
تستأثر أن يصح ال أنه أيًضا نرى ولكننا ننشدها، التي الغاية عىل للحصول
أن يجب بل للبالد، الدستوري النظام وبوضع وحدها باملفاوضة الهيئة هذه
حني الوزارة تعلن أن ذلك يف العمل وطريقة الوفد، مع باالشرتاك هذا يكون
مرص استقالل بني ق يوفِّ اتفاق إىل للوصول السعي هو برنامجها أن تشكيلها
تعهد ثم للبالد، دستوري نظام مرشوع ووضع واألجنبية، اإلنجليزية واملصالح

الوفد. أعضاء من وبعًضا الوزارة، أعضاء من بعًضا تضم لهيئة املفوضة
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الوزارة وسياسة سعد سياسة انجلت وعديل سعد بني املتبادلة الرسائل هذه بعد
وأصبح اآلخر، الفريق مع الفريقني من كلٍّ سياسة انجلت بل ملنر، لجنة مع «األصدقاء»
بسياسته فريق كل إىل توحي التي النيَّات يلمس أن الظواهر وراء ما إىل الناظر وسع يف

ومقرتحاته.
«األصدقاء» للوزارة يرتك أن ويريد فيه، مغالطة ال املرصية للقضية حالٍّ يريد فسعد
الوزارة تفاوض أن يمنع ما عنده فليس للزعامة؛ هو ما للزعامة ويُبقي للوزراء هو ما
أن يريد ال وهو األمة. عىل النتيجة وعرض املفاوضة سالمة ضمن متى اإلنجليز الصديقة
مستقلة عملها أدت إذا ألنها لالنقسام؛ الوفد وتُعرِّض العام الرأي عىل الحكومة تسيطر
يف بأس وال لألمة، املماثلة النيابية الهيئة عىل النتيجة عرض عند آخر عمل للوفد بقي به
الذي االنتخاب ميدان إىل ذلك جميع يف املرجع ألن الوزارة؛ مع متفًقا يومئٍذ به يقوم أن

إليه. ينزلوا أن الوفد ألعضاء يجوز كما الوزارة ألعضاء يجوز
وزمالؤه هو عليها جرى التي الخطة التزام مع الوزارة قبول فهي عديل سياسة أما
واحد، وقت يف منه واالحرتاس سعد بنفوذ االنتفاع خط وهي الوطنية، الحركة مبدأ من
باملفاوضة الوزراء استقل إذا وتعقيبه رقابته من حذًرا التبعة يف الوفد إرشاك هي أو
الصداقة إىل منها العداوة إىل أدنى هي سياسة وهذه العامة! القضية عىل واالتفاق
إال يعنيهم وال واحد، عمل يف حرٍّا سعًدا يََدُعوا أن يريدون ال فهم النية؛ وخلوص
التعقيب سبيل عليه ويقطعوا انساقوا، حيث ويسوقوه التبعة، يف معهم يُرشكوه أن
طريق ألنفسهم ويحفظوا ظهورهم ليحموا خطوة خطوة أمامهم ويقدِّموه واملالحظة،
ألنهم إقناعه؛ محاولة إىل أرسعوا قبلوه ما قبول عليه يُهوِّنوا أن استطاعوا وكلما الرجعة.
يقنعوا أن يكسبون لعلهم بل َقِبل! إن الجمهور عند الخارس هو وإنما شيئًا يخرسون ال
تنال لن األمة وأنَّ الحماية، قبول يف صواب عىل كانوا بأنهم أنفسهم أقنعوا كما الناس

قبلوه. مما أكثر الزعامة بغري أو وبالزعامة الثورة بغري أو بالثورة
األلفاظ يف األمة ومغالطة نفسه بمغالطة ويرىض مرص إىل يعود أن لسعد فحسنوا
هيئة يف الوفد أعضاء من بفريق يشرتك أن له حسنوا ثم باملغالطة، تسمح ال التي
يف رحبوا ذلك قبل ومن الحكومة، زمام عىل قابضون وهم التبعة يف ليدخلوه املفاوضة
ونظروا بها، اعرتفوا كما بالحماية ليعرتف الوزارة يف معهم بدخوله العظمى الحرب أيام
يهيب أو بسعد يهيب أن يجوز كان الذي البلد إىل ناظرين غري أنفسهم إىل ذلك يف
إذا إال يسافروا أن الهدنة بعد وأبوا وحرية، استقالل من يبلغوا لم ما بلوغ إىل به سعد
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يف ذلك بعد صنعوه ما وكل الربيطانية، العاصمة إىل بالسفر اإلذن جاءهم يوم هو سافر
يقاسموا أن وهي النية، هذه من ومنبعث الغاية هذه مع مطَّرد وكرزون ملنر مفاوضات
فرصة يف حرٍّا يرتكوه وأال فيه، وقعوا ما كل يف معهم يرشكوه وأن يدركه، ما كل يف سعًدا

ينالوه. أن عىس ما فوق وينال طلبوه، ما فوق ليطلب الفرص من
أن لهم يتأتَّى ولن محافظة، أدق عليها «األصدقاء» الوزراء حافظ خطة وهي
الصداقة مع عليها التفاهم يقع ولن ومماألة، تفاهم بغري واحد نمط عىل يتبعوها
من بذلوا بما قصدوه الذي فهذا ساءت أو نتائجها حسنت وسواءٌ النية، وخلوص

املالم. أو العذر لهم يكال القصد هذا حسب وعىل نصيحة، أو مساعدة
لم ملنر اللورد ألن السابقة؛ الرسائل يف عليها الكالم دار التي الوزارة مسألة وقفت
أرى ال ولكني بها، بأس ال الفكرة «إنَّ بقوله: وتعلل فيها، عديل فاتحه عندما يستحسنها
اعرتض فربما املفاوضة مهمتها وزارة ُشكلت إذا ألنه اآلن؛ الوزارة تغيري املصلحة من
سيكون الذين وهم — أعضاءها أنَّ عىل الوزارة، سقوط نتائجها من يكون صعوبات هذه
بمجرد البالد خدمة عن للتخيل عرضة يكونوا أال يجب — البالد إدارة يف املعول عليهم

بعد.» فيما يُحلَّ أن يمكن إشكال
الوفد.» مع تتفاوضوا أن وهو واحد، حل سوى إذْن يبَق «لم عديل: فقال

من السادس يف وأصدرت مرص، يف أعمالها ملنر لجنة ختمت الوقت هذا وحوايل
أن إىل الباقَي عملها وأجلت بحوثها، أنجزت إنها فيه: قالت رسميٍّا بيانًا مارس شهر
فلسطني إىل رحلة يف رئيسها وذهب تقريرها. لتحضري الفصح عيد بعد بلندن تجتمع
منها وقفل والعرشين، السادس يف اإلسكندرية إىل عاد ثم أسبوعني، نحو فيها مكث
عن أسفرت أنها فخالصتها بمرص اللجنة قضتها التي الفرتة يف الحالة أما بالده. إىل
يف الوطنية الحركة نجاح وعن واألمة، الوفد بني التفرقة يف الربيطانية السياسة إخفاق
كالم من والح دافع، يدفعه ال مربًما قضاءً يحسبونها الضعفاء كان التي الحماية زعزعة
الحكومة أنَّ مرص من ملنر لجنة رجوع عقب االستعمارية بنزعتها املشهورة الصحف
ميل الدييل ومنها — بعضها فرصح الحماية، إلغاء يف التفكري من ا بدٍّ تجد لم الربيطانية

النية. تلك يفيد بما —
وشعرت امللنرية، اللجنة أيام يف بيديها إجماعها قوة املرصية األمة ملست ولقد
التفاؤل عىل فصمدت الرسمية؛ املظاهر جحدته وإن ضمريها يف ماثلة حقيقة باستقاللها
تراجعوا الذين الوفديني األعضاء ضعف من بدا بما حافلة غري املستقبل إىل واالطمئنان

63



الثورة زعيم زغلول سعد

تحدي عىل املرصيني وأعان بالحماية، جميًعا الدول اعرتاف من به اصطدموا ما أثر عىل
بأن فشعروا فرساي؛ معاهدة يرفض األمريكي كاملؤتمر مؤتمًرا رأَْوا أنهم اإلجماع هذا
اليأس عليهم ويحق اخرتاقه، يُستعىص الذي املنيع بالسد ليس توقيعها عىل الدول إجماع

الحكومات. وعالقات الشعوب أطوار تبدلت كلما يوم، بعد يوًما تداعيه من
اللجنة زيارة إبان يف املرصية واألمة العسكريني الحكام بني مستحكًما النفور وظل
أنَّ املرصيني أخالد يف يوِقعوا أن العسكريني الحكام هؤالء يهم كان وكأنما امللنرية،
وتكرتث بشعورهم، تبايل الربيطانية الدولة أن يعني ال البلد هذا إىل اللجنة حضور
بعض نرش يف الحرية من قليل ولوال والعناد. الغطرسة عىل فدأبوا قبولهم، أو لرفضهم

اختالف. بال اللجنة حضور قبل عليه كانت كما الحالة لظلت اآلراء
وهي والزراعة، الري مرشوعات يف السودان حكومة لجاج اكفهراًرا الجو وزاد
األبيض، النيل عىل آخر وخزان األزرق النيل عىل خزان بناء إىل ترمي التي املرشوعات
أصحاب منها ليستفيد املرشوعات هذه بتكاليف القيام إىل املرصية الحكومة واستدراج
يزاحم الذي القطن وزرع الواسعة األرضني إصالح عىل بها ويستعينوا إنجلرتا، يف األموال
وساء أقصاه، املرشوعات هذه من الحنق فبلغ السودان؛ أهل به ينتفع وال مرص، قطن
رجال من مرصيني وزيرين حياة وتعرضت الباب، هذا يف يراد ما وكل يقال ما كل تأويل
جراء من للخطر — باشا شفيق ومحمد باشا رسي إسماعيل وهما — والري الهندسة
الحادثتان واتفقت طريقه، يف قنبلة منهما كلٍّ عىل الشبان بعض ألقى إذ فيها؛ البحث
اكفهرار. أيَّما زيارتهما أثناء الجو اكفهرار عىل فدلتا امللنرية، اللجنة زيارة أثناء يف مًعا
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يف سعد لطلب إجابًة باريس إىل سفره موعد يقدِّم أن باشا عديل َقِبل وردٍّ أخٍذ بعد
مارس. شهر من العرشين

بعضهم أشاع كما واللجنة الوفد بني لقاء يف الوساطة ابتغاء الدعوة هذه تكن ولم
بباريس يمر أن محتمًال وكان اليوم، ذلك حتى الرشق يف ملنر كان فقد األيام؛ تلك يف

تقدير. أي عىل باريس إىل عديل ذهاب قبل األسبوع، ذلك خالل عودته عند
يطلع وأن باملراسلة، يُعرف ال ما باملحادثة يَعرف أن أراد ألنه سعد؛ دعاه وإنما
الظنون. تشوبه ال يقني عن اللجنة، مسألة يف الحاسم بالرأي يبت أن قبل الحقيقة عىل
الوزراء نيَّات عىل تدل تني ال التي البوادر من جديدة بادرة عديل من بدرت وهنا
إىل سعد أبرق فلما عامًة، وبالوفد خاصًة بسعد عالقة من يتخذون فيما «األصدقاء»
أن األول عديل َهمُّ كان املستطاع» بقدر باريس إىل حضوره موعد «تقديم يرجوه عديل
يقول إليه فأبرق الدعوة! هذه يجيب أن قبل مفصلة بوثيقة الوفد وعىل سعد عىل يتمسك
هذا وليس منكم». تفصيليٍّا خطابًا تسلم لو سعيًدا يكون السفر ميعاد تعيني «قبل إنه
لعديل مصلحة فيه يكون قد املكتوبة، باألسانيد تقييد مسلك ولكنه خاص، تعاون مسلك

املستقبل. يف املنتَظرة للمساعي وال املرصية، للقضية فيه مصلحة ال ولكن،
قبل املفصلة أغراضه الوفد فيها يبسط وثيقة من تستفيد ال املرصية القضية فإن

األخرى. املعلومات بني واملوازنة عديل محادثة من كلها الحالة فحوى عىل االطالع
اللجنة نحو نياته فيه يكشف «مفصًال»، خطابًا الوفد من ينتظر عديل كان لقد
هذه كشف يف وطنية مصلحة فأي مفاوضة. هناك كانت إن املفاوضة مستقبل ونحو
السفر؟! موعد تعيني قبل مفصلة بخطة الوفد تقييد عىل الحرص هذا وملاذا النيات؟!
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الخالصة املعاونة مسلك بني الفرق وعىل الرسائر بواطن عىل دليل أنه إال ذلك يف ليس
الخصوم. يتمسك كما والقيود بالوثائق التمسك ومسلك

عديل عىل الرجاء كرر ولكنه الغريب، الطلب هذا يُِجب لم سعًدا أنَّ القول عن وغنيٌّ
اآلراء». «لتبادل السفر يف باإلرساع

والعرشين الثاني يف باريس إىل ووصل أبريل، من السادسعرش يف اإلسكندرية فربح
مصادفة تدبري يف السعي هو يكن لم دعوته من األول الغرض أن عىل دليل هذا ويف منه،
كان وإنما الفرنسية، بالعاصمة اجتيازهم أثناء يف امللنرية اللجنة وأعضاء الوفد بني للقاء
تجربة بعد التالية الخطة رسم عليها ينبني التي املعلومات استيفاء منه األكرب الغرض

املرصية. البالد يف اللجنة
منه محيص ال أمر الوفد مفاوضة أنَّ يعتقد وهو مرص، من عاد فقد ملنر اللورد أما
فرًضا نظامه فرض إذا ألنه باتباعه؛ الربيطانية الحكومة يويص الذي النظام تقرير قبل
يويص لعله التي املنح وضاعت واملقاومة، بالنفور محالة ال قابلته املرصية األمة عىل
هو وال والعطاء، واألخذ للمساومة بها احتفظ هو فال املقاومة، هذه تيار يف هدًرا بها
أن الربيطانية الدولة يهم التي املصري تقرير سنة عىل جرى هو وال املرصية، األمة أرىض
الرئيس بمبادئ والتحدث الصلح، مؤتمر أثناء يف األلسنة عىل شيوعها بعد عليها تجري
واالنتداب الوصاية عىل اإلرشاف حق من لها بما الجديدة األمم عصبة وقيام ويلسون،
وسيادتها. استقالها تملك ال التي واألمم القوية الدول بني العالقات من إليهما وما
تحسبها أن من واالتفاق التعاهد أساس عىل مرص تُعامل أن الربيطانية للحكومة وخريٌ
فإن االستعمارية؛ الدول بني واملنافسات املقايضات حساب يف تدخل مملوكة غنيمة
الدول بني واملنافسات املقايضات حساب من بها تخرج األساس هذا عىل مرص معاملة
وبني بينها العالقة وحسن الديمقراطية سمعة العظمى لربيطانيا وتحفظ االستعمارية،

الحرية. بحقوق املطالبة العزالء الشعوب
تقريره وضع يف ومىض اإلهمال، كل املرصي الوفد أهمل لو أنه ملنر اللورد ورأى
يف تُجاريَه أن األمة وعىل املقاومة، خطة الوفد عىل ألوجب إليه، رجوع وال به اكرتاث بغري
منهم ينشط فال السواء، عىل واملتطرفني املعتدلني أعضائه يف الرجاء وقطع الخطة، هذه
األنصار وجلب األمة عىل املعروضة املقرتحات لرتويج — أجمعني إهمالهم بعد — أحد

املقرتحات. تلك وافقته ولو إليها
اإلنجليز أيؤلفها األمة؟! فيها وتستفتي املعاهدة تربم التي الوزارة يف العمل ما ثم
فْرفض ذلك فعلوا إن قليلني؟! أو كثريين أنصار يف لهم مطمع ال الذين املنبوذين من
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وإلجائهم أيًضا األصدقاء» «الوزراء مجافاة إىل ذلك يجرُّ وقد جدوى، بغري محقق املعاهدة
موقف املقرتحات من والوقوف واإلجماع، الوفد مسايرة إىل مختارين غري أو مختارين

اإلعراض. أو املعارضة
يرجو فهل وأصحابهما، ورشدي عديل من الوزارة يؤلفون اإلنجليز كان إن أما
أو تأييده يف يطمعا أن دون كله الوفد عن بمعزل تأليفها يقبال أن منهما ملنر اللورد
ما وخري ملنر، اللورد يعلم كما ذلك عىل يُقِدمان ال إنهما أعضائه؟! من فريق تأييد
استمالة يف أمل هناك ويكون الوفد، مع مفاوضات هناك تكون حتى ينتظرا أن يرجوه
بتأييد الوزارة تأليف عىل حينئٍذ يُقِدمان فهما املقرتحات، عىل املوافقني األعضاء بعض

األعضاء. أولئك من
عبث: الوفد مفاوضة قبل ملنر يعمله كان عمل فكل

ولدى لديها معذور وهو باإلجماع، الوفد يقاطعها بمقرتحات األمة إىل يلقي أن عبث
املنصفني. جميع

األوىل. الخطوة من عليها تجني منبوذة وزارة إىل املقرتحات يسلم أن وعبث
أعضائه من تعتمد وال العداء الوفد تناصب عدلية وزارة قيام يف يطمع أن وعبث

أحد. عىل
عاد العزيمة هذه وعىل غريه، طريق ال الذي الوحيد الطريق هي الوفد فمفاوضة
وكياسة الوسطاء وساطة عن يؤمئٍذ قيل بما اعتداد فال جدال؛ بغري القاهرة من ملنر
وال ارتياح، وال منه قصد غري عىل الوفد مفاوضة إىل ملنر اللورد جذبوا الذين األكياس

كياسة! أو وساطة إىل األمر احتاج كلما الورطات من سعًدا ينقذون يزالون
لجنة إنها يقال لجنة مع املفاوضة يرفض سعًدا أنَّ يعلم ملنر اللورد أن غري
عىل يفاوضها ولكنه الحماية، تنظيم يف وتنظر املرصيني شكايات عن تبحث تحقيق
بد فال الحماية. إلغاء يف ويسعى التام االستقالل لها يطلب األمة، عن وكيًال اعتباره
عند والخروج بالحماية االعرتاف صبغة املفاوضة عن وينفي األمور، يصحح تمهيد من
نحو يف سؤاًال يلقَي أن النواب أحد إىل الربيطانية الحكومة أوعزت ولهذا التوكيل؛ حدود
مرص إىل ذهبت قد ملنر اللورد لجنة أنَّ صحيح «هل فيه: يقول مايو شهر منتصف
منها؟» املرصيون يجفل أن معقوًال كان ذلك أجل ومن عليها، الربيطانية الحماية لتثبيت
إىل قصدت اللجنة ولكن ذلك، من يشء هناك يكن لم «كال! قائًال: بونارلو مسرت فأجابه

البالد.» لحكم الصالحة النظم بأحسن لتشري مرص؛
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مسرت فقال املوضوع هذا يف سؤاًال كنورثي مسرت ألقى بعينها الجلسة تلك ويف
عليه: جوابًا بونارلو

املعقولة الضمانات يف للمناقشة استعداد عىل املرصيون املمثلون كان لو
واملصالح السويس بقناة يتعلق فيما الربيطانية املصالح لصيانة الكافية
لكانوا مرص، استقالل باحرتام العظمى بريطانيا لوعد مقابلة واملالية التجارية

املناقشة. حدود إطالق عىل نص الذي ملنر اللورد بالغ فرصة اغتنموا

املناقشة باب يُْفتَح أن هذا مع املمكن من «هل ذلك: بعد كنورثي املسرت سأل وقد
سيُعقد الذي االتفاق يف املرصيني السادة هؤالء رأي عىل الوقوف يتيرس حتى جديد من

البلدين؟» بني
مرضية نتيجة وراءها يكون مناقشة كل أنَّ من يقني عىل «إنني بونارلو: مسرت فقال
تُنتظر التي والنتائج املناقشة هذه فائدة الحكومة تقدِّر أن يجب ولكن إبطاء، بال تُقبل

ورائها.» من
حني الجورنال صحيفة ملراسل فقال يناسبها، بما الترصيحات هذه سعد وقابل
املسافة يُقرِّب ما فيها أنَّ أنكر وال الترصيحات، هذه قيمة أنكر «ال الصدد: هذا يف سأله
يجعلنا ما يصاحبها أن رشيطة عىل املرصية، النظر ووجهة اإلنجليزية النظر وجهة بني
هذه يف مرص تراه ما اآلن يعرف أن هذا مع الصعب ومن فعلية، نتائج لها نرتقب
إرادتها بمحض — أخريًا عدَّلت إنجلرتا أنَّ الذهن عن يغرب أال يجب إذ الترصيحات؛
بني للتقريب السبل بخري هذا وليس بمرص، العرش وراثة نظام — استشارتنا وبغري
باستقاللهم باالعرتاف وثقتهم املرصيني مودة تكسب وإنما واملودة، الثقة بأوارص البلدين

شئونهم.» لخاصة التعرض عن والكفِّ
فرصة ضيعوا املرصيني إنَّ قوله: عىل بونارلو مسرت يوافق ال «إنه سعد: قال ثم
للمفاوضة ملنر لورد من دعوة يتلقوا لم أنهم ذلك إىل وأضاف ملنر.» لورد مع املناقشة
عىل للمفاوضة استعداد هو هل املراسل: سأله ثم املرصية، لألمة ممثلني باعتبارهم
التجارية ومصالحها السويس قناة يف إنجلرتا ملصالح املعقولة الضمانات إعطاء أساس
املعقولة الضمانات كل إلعطاء مستعدون «إننا فقال: بعهودها؟ ت َوفَّ هي إذا واملالية
الالزمة املفاوضات يف الدخول نرفض وال مرص، واستقالل إنجلرتا مصالح بني للتوفيق

النتيجة.» هذه إىل الوصول ذلك وراء من كان إذا املرصية األمة وكالء باعتبارنا
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— ملنر زمالء أحد — هريست سسل مسرت باريس إىل وصل بأيام ذلك وعقب
وبريطانيا مرص بني االتفاق قواعد يف للمناقشة لندن يف باللجنة االجتماع إىل الوفد لدعوة
— بالقاهرة املركزية الوفد لجنة إىل سعد رسالة يف جاء كما — الوفُد ل ففضَّ العظمى؛
السفر يف بك، ماهر وعيل بك، فهمي العزيز وعبد باشا، محمود محمد عنه ينيب أن
مرص، استقالل نحو العظمى بريطانيا استعداد من والتحقق الحالة الستطالع لندن إىل
اللورد األعضاء هؤالء لقي وقد اإلنجليزية. العاصمة إىل الكاملة بهيئته االنتقال قبل
مصالحها ضمنت هي إذا التام مرص باستقالل تعرتف إنجلرتا أنَّ لهم فذكر ملنر
وشفعوا سمعوه، بما سعد إىل فكتبوا النتيجة، هذه إىل املفاوضة من وانتهت الخاصة
إىل وأبرق الدعوة فلبى املفاوضة، يف للبدء لندن إىل كله الوفد حضور باستحسان ذلك
عىس يونيو شهر من الخامس يف السفر اعتزام لألمة يعلن بالقاهرة املركزية الوفد لجنة
أبنائها، وحكمة األمة اتحاد من القوة «مستمدين ُمرٍض حلٍّ إىل باملفاوضات يصلوا أن

الضعفاء». نارص هللا من واملعونة الحق وضوح من والحجة
املفاوضة، هذه وراء من املرصية للقضية سعد يرجوه كان ما مبلغ نعرف ولسنا
ويهيئ والتنازع، لالنشقاق الوفد يُعرِّض أن دون يرفضها أن مستطيًعا يكن لم ولكنه
الحقيقة مواجهة من والخوف السياسة، الفرصوسوء بتضييع اتهامه أسباب للمغرضني
لو وهو والجدوى. الفالح مضمونة أخرى وسيلة عىل يعتمد أن دون بها اضطلع التي
يُلقي من هنالك يعد لم األوروبية الشعوب بني الدعوة بنرش مكتفيًا املفاوضة رفض
واملناقشة التفاهم سبيل له دت مهَّ ألنها التهمة؛ من العظمى بريطانيا ويربئ اللوم عليه
ويف ومساجلتها! مناقشتها من أمته وعىل نفسه عىل وأشفق عنها هو فأعرض الحرة،
السياسة جانب من النية سوء ينجيل يوم إليها احتاج متى الدعوة نرش إىل يعود أن وسعه
ليس ولكن إليها، االستجابة بعد مفاوضتها رفض يف املرصيني عذر وينجيل الربيطانية،
الفتنة يمنع أن وال فيها، الدخول قبل املفاوضة بإخفاق جميًعا الناس يقنع أن وسعه يف
نصيحة وقبل القاهرة إىل سعد رجع لو ودَّ من ومنهم الوفد، أعضاء بني دبيبها تدب أن
فإذا بالدها، إىل رجوعها قبل امللنرية اللجنة مفاوضة له زيَّنوا حني األصدقاء»، «الوزراء
ينتظرون؟! فماذا فيه، رجعة ال إغالًقا املفاوضة باب وأغلق املرة هذه يف رفضمفاوضتها

يصربون؟! وعالَم
حقهم إلظهار املناقشة من بالخوف قومه ويتهم نفسه اإلنسان يتهم أن العجز ومن
أال املرصية لألمة فخري مناص، ال يختلف، أن للوفد ًرا مقدَّ كان فإذا مطالبهم، وإثبات
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ورائها من تظهر مسطورة مذكورة أمور عىل يكون يومئٍذ الخالف ألن قبلها؛ يختلف
ولكن جانبيها، يف والضعف القوة وجه وبيان عنها الدفاع ويسهل والدعاوى، النيَّات
يرفضونها، من حجة به وتسقط يقبلونها من حجة به تقوم إنما املفاوضة قبل الخالف
ألسباب املعروضة، الوسائل وإهمال والتعنت بالعبث الرافضني يتهم أن يشاء ملن ويتاح

اإلطالق. عىل سبب لغري أو مبهمة
واعتزم الدعوة، إجابة عىل رأيه فاستقر واملوانع، الدواعي جميع بني سعد وازن وقد

زمالؤه. ومعه يونيو شهر من الخامس مساء يف لندن إىل ووصل السفر،
لجنة وبني بينهم األوىل املقابلة وتمت استقبال، أحسن هناك املرصيون فاستقبلهم
أعضاء سبق قد كان الذي باشا عديل الفريقني بني بالتعريف فقام السابع، اليوم يف ملنر
ملنر اللورد فبسط التاسع، اليوم يف املفاوضة وبدأت اإلنجليزية. العاصمة إىل الوفد
واملرصية اإلنجليزية األمتني بني ودي اتفاق عقد وهو منها، الربيطانية الحكومة غرض
ومصالح ملصالحها الرضورية الضمانات إىل به وتطمنئ مرص، باستقالل فيه تعرتف
أماكن يف عسكرية حامية إقامة الضمانات هذه ومن والسكينة، النظام واستقرار األجانب
لربيطانيا ينزلوا أن إىل األجانب يمس الذي الترشيع يف الرأي وإبداء الخرباء، يقررها
دستورية ملكية حكومة وتوطيد البالد، باستقالل تعود التي امتيازاتهم عن العظمى

املعاهدة. يف عليها يُنص
املسائل من وغريها اإلنجليز املستشارين مسألة يف أخرى بجلسة املناقشة دارت ثم
باشا، محمود ومحمد رئيسه، املناقشة: جلسات يف الوفد وكالء وكان بها، تلحق التي
ويحرض رود. رنل وسمرت رئيسها، امللنرية: اللجنة ووكيال بك، السيد لطفي وأحمد

الطرفني. من ِبِرًىض االجتماعات باشا عديل
إىل يوليو شهر منتصف انتهى البحث أنَّ فالخالصة التفصيالت؛ رسد يف نطيل وال
فاشتملت السابقة؛ املناقشات نتائج من كالهما فهمه بما مذكراته الطرفني كال تدوين

يأتي: ما عىل امللنرية اللجنة مذكرة
ومرص العظمى بريطانيا بني دائم تحالف معاهدة الحارضة بالحالة تستبدل أن

فيها: يشرتط

باعتبارها واستقاللها مرص سالمة بضمان العظمى بريطانيا تتعهد أوًال:
دستورية. أنظمة ذات ملكية دولة
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أخرى دولة مع ما سياسية معاهدة تعقد بأالَّ جهتها من مرص تتعهد ثانيًا:
العظمى. بريطانيا موافقة بغري

السابقة، املادة يف عاتقها عىل العظمى بريطانيا أخذتها التي للتبعة نظًرا ثالثًا:
يف املواصالت حماية يف الخاصة املصلحة من العظمى لربيطانيا ملا ونظًرا
قوة إبقاء حق بريطانيا مرص تمنح األقىص، والرشق بالرشق أمالكها
تلك مع العظمى بريطانيا مواصالت وحماية املرصية األرض عىل عسكرية
املعاهدة. يف فتعني الجنود فيها يعسكر التي املواضع أو املوضع أما األمالك.
امللك جاللة حكومة مع باتفاق مايل مستشار تعيني عىل مرص توافق رابًعا:
حملة لحماية اآلن يِن الدَّ صندوق ألعضاء التي السلطات جميع إليه تعهد
ترغب آخر أمر لكل املرصية الحكومة ترصف تحت ويكون املرصية، األسناد

فيه. استشارته يف
التي القيود من نفسها تحرير يف مرص بمساعدة بريطانيا تتعهد خامًسا:
يتمتع التي والضمانات االمتيازات بسبب واإلدارة الترشيع يف حريتها تقيد
تطبيق شأنه من يكون نظام إقامة يف تساعدها وأن مرص، يف األجانب بها

سواء. حدٍّ عىل واألجانب املرصيني عىل املرصي القانون
بها يتمتع التي الخاصة االمتيازات عن األجنبية الدولة لتخيل نظًرا سادًسا:
األجانب حقوق أنَّ عىل الدول تلك تأمني ولرضورة اآلن، حتى رعاياها
التدخل حق العظمى بريطانيا مرص تمنح هذا، مع ستُحرتم املرشوعة
األجانب حقوق يخالف قانون أي تنفيذ لتوقف مرص يف معتمدها بواسطة
املرصية الحكومة ادعت وإذا املتمدنة، البالد يف املتبع يخالف أو املرشوعة،
عىل ينطبق ال استخداًما استُخدم هذا التدخل حق أن الحاالت من حالة يف

األمم. عصبة عىل األمر عرض فيصح العقل،
محله، يحل له مساٍو آخر نظام أي أو املختلطة، املحاكم نظام يبقى سابًعا:
تمس التي األخرى القضايا وجميع الجنائية، القضايا يتناول بحيث ويوسع

مرص. يف األجانب
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باالتفاق الحقانية وزارة يف بريطاني موظف تعيني عىل مرص توافق ثامنًا:
ضمان من لتمكينه تكفي وسلطة مركز له يكون امللك، جاللة حكومة مع

باألجانب. مساس له فيما عادًال تنفيذًا القانون تنفيذ
أية يف مرص تمثيل عاتقها عىل تأخذ بأن امللك جاللة حكومة ترىض تاسًعا:
النحو هذا عىل بتمثيلها تعهد مرصال ولكن مرص، معتمد فيها يعني ال دولة

العظمى. بريطانيا غري دولة أية إىل
صفة مرص يف الربيطاني املعتمد ملركز بأن املرصية الحكومة تعرتف عاًرشا:
جميع عىل األولوية له تكون حليفة دولة ممثل باعتباره وأنه خاصة،

اآلخرين. املعتمدين
املوظفني من السابقة املواد يف املذكور عدا من مركز يسوى عرش: حادي
الربيطانية الحكومتني بني يعقد خاص باتفاق واألجانب الربيطانيني

بينهما. يُعقد الذي االتفاق من جزءًا يعد واملرصية

أضيق يف الرصيحة الحماية عن بمرص يخرج لم أنه املرشوع هذا من وظاهر
أن عىل تزد ولم املرصيني، موقف إىل واحدة خطوة به تتقرب لم اللجنة وأنَّ حدودها،
يصح يشء فيه وليس مداه، أقىص إىل بحذافريه العظمى بريطانيا تريده ما فيه جمعت
ألنه املرصيني؛ واملندوبني اإلنجليز املندوبني بني واتفاق تفاهم موضع كان إنه يقال أن
األخرى. املطالب جانب إىل أنملة ِقيَد فيها يتزحزح ولم واحد، جانب من املطالب دون

الحظ فقد واحد، بيوم إليه املذكرة هذه وصول بعد أرسلها التي الوفد مذكرة أما
وقد التزامها. عليه يجب التي وكالته حدود ينَس ولم االتفاق، يف الصحيحة الرغبة فيها

فيه: قال بكتاب سعد صدرها

التي النقط يحوي اتفاق مرشوع هذا، طي فخامتكم فأعرضعىل أبادر، إني …
… تقبلونها أنكم يل يلوح التي النقط وهي أحاديثنا، يف بشأنها املناقشة جرت
شأنه من — عليها هو التي بالصفة — املرشوع هذا أنَّ نعتقد ونحن
متينة، صداقة دعائم نضع أن يمكننا القواعد هذه فعىل الطرفني. يُرَيض أن
عليه املتفق ومن واملرصي. اإلنجليزي الشعبني بني اإلخالص عماده وتعاون

بعد. فيما يعقد اتفاق موضوع تكون بعُد تُبحث لم التي النقط أن بيننا
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قال: ثم

أن يمكن الكياسة، بتلك رئاستها توليتم التي أعمالنا بأن التامة الثقة ويل
الخريف فصل قبل وفييش شاتل إىل السفر يل يتيرس بحيث قريبًا تنتهَي

يظهر. ما عىل لصحتي منه بد ال الذي لالستشفاء

ترجمتها: وهذه باملذكرة، ذلك وأتبع
بريطانيا أعلنتها التي الحماية وتنتهي مرص، باستقالل العظمى بريطانيا تعرتف أوًال:
سيادتها كامل مرص تسرتد وبهذا الربيطاني، العسكري واالحتالل مرص عىل العظمى

دستوري. نظام ذات ملكية دولة وتؤلف والخارجية، الداخلية
وقت من ابتداءً مدة، يف املرصية األرض من جنودها العظمى بريطانيا تسحب ثانيًا:

الحالية. املعاهدة نفاذ
خدمات عن االستغناء يف حقها استخدام عند بأنها املرصية الحكومة تتعهد ثالثًا:
اإلقالة عدا فيما التالية: املمتازة املعاملة املوظفني هؤالء تعامل اإلنجليز، املوظفني
انتهاء أو التأديبية، األحكام أو العمل، عىل القدرة عدم أو الخدمة، سن نهاية لبلوغ
مقداره إضافيٍّا تعويًضا الخدمة من يَُقاُل الذي املوظف يُمنح واالستخدام؛ التعاقد مدة
الذين املوظفني املمتازة املعاملة هذه وتتناول خدمته. سني من سنة كل عن شهر مرتب
املعاهدة. هذه نفاذ من سنة بحر يف أنفسهم تلقاء من املرصية الحكومة خدمة يرتكون
بريطانيا تستخدم أن مرص تقبل إلغائها حني إىل االمتيازات نظام وطأة لتخفيف رابًعا:

اآلتية: بالصفة ذلك ويكون اآلن، الدول لهذه التي االمتيازات حقوق الدول باسم

موافقة عىل معلقة املختلط القضائي النظام يف والتعديالت اإلضافات تكون (أ)
العظمى. بريطانيا

املتمتعني األجانب عىل اآلن ترسَي أن يمكن ال التي األخرى القوانني جميع (ب)
املختلطة للمحكمة الترشيعية الجمعية مداولة أو الدول، موافقة بعد إال باالمتيازات
عارضت إذا إال لذلك، يُسنُّ قرار بموجب عليهم نافذة تصري العمومية، جمعيتها أو
مدة، يف املرصية الخارجية لوزير املعارضة هذه وتبلغ ذلك، يف الربيطانية الحكومة
من القانون يحتويه فيما إال املعارضة تكون وال الرسمية. الجريدة يف القرار نرش من
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كان إذا أو باالمتيازات، املتمتعة الدول ترشيعات من ترشيع أي يف لها مثيل ال أمور
الوطنيني. دون باألجانب إجحاف الرضائب هذه يف وكان برضائب ا خاصٍّ القانون

املسألة تعرض أن ملرص املعارضة هذه أحقية عىل الحكومتني اختالف حالة ويف
فيها. للبت األمم عصبة عىل

التي والجنح الجرائم يف النظر وإحالة القنصليات محاكم إلغاء حالة يف خامًسا:
القضاء رجال أحد تعيني عىل مرص توافق املختلطة املحاكم إىل األجانب يرتكبها

املختلطة. املحاكم لدى العام النائب مركز يف الربيطانيني
بعد املرصية الحكومة تنظر ألن استعداد عىل بأنها الربيطانية الحكومة تقر سادًسا:
الناشئ الداخلية املرصية الحكومة سيادة تقييد إبطال مسألة يف سنة عرشة خمس
عند الحق لنفسها مرص وتحفظ لألجانب، التي والقضائية الترشيعية االمتيازات من

املتقدمة. املدة ُميض بعد األمم عصبة عىل املسألة هذه عرض يف االقتضاء
بريطانيا تقرتحه ساميًا، موظًفا مرص تُعنيِّ العمومي الدَّين لجنة إلغاء حالة يف سابًعا:
السامي املوظف ويكون الدَّين، للجنة التي الحالية االختصاصات له وتكون العظمى،
تكليفه ترى التي املهمات أو االستشارات، لكل املرصية الحكومة ترصف تحت املذكور

املالية. املسائل يف بها
عسكرية نقطة نفقتها عىل تنشئ أن — رضورة رأت إذا — الربيطانية للحكومة ثامنًا:
حدوثه يُحتمل أجنبي اعتداء أي دفع يف لالشرتاك السويس لقناة اآلسيوية الضفة عىل
يُعنيِّ حربيني، خرباء من لجنة بواسطة بعد فيما النقطة هذه حدود وتُعنيَّ القناة. عىل
حق أي بريطانيا ل يُخوِّ ال النقطة هذه إقامة أنَّ عليه املتفق ومن نصفهم. فريق كل
السيادة حقوق الحاالت من حالة بأية يمس أن يمكن وال مرص، شئون يف للتدخل
بقوانينها، محكومة مرص لسلطة خاضعة تبقى التي املذكورة املنطقة عىل ملرص التي
اآلستانة اتفاق بموجب ملرص بها اعُرتف التي السلطات يقيد ال النقطة إقامة أنَّ كما
تاريخ من ُميضعرشسنوات وبعد السويس. قناة بحرية ا خاصٍّ ١٨٨٨ سنة يف املعقود
يرتك أن يصح كان إذا ما مسألة املتعاقدان الطرفان يفحص الحالية، املعاهدة رسيان
األمم. عصبة عىل املسألة تعرض الخالف حالة ويف القناة، حماية تويل وحدها ملرص

74



لندن يف املفاوضة

— لها سفراء تعيني يف املطلق الحق لها التي — مرص تجد لم إذا ما حالة يف تاسًعا:
املرصية باملصالح تعهد البلدان، من بلد أي يف مرصي سيايس ممثل لتعيني رضورة
املرصية. الخارجية وزير تعليمات يتبع الذي العظمى بريطانيا ممثل إىل البلد هذا يف

التالية: للغايات دفاعية محالفة الحايل بالعقد املتعاقدان الطرفان يعقد عاًرشا:

كل ضد املرصية األرايض عن الدفاع عىل باملساعدة العظمى بريطانيا تتعهد (أ)
أجنبية. دولة به تقوم اعتداء

مرص تتعهد الربيطانية اإلمرباطورية عىل أوروبية دولة من اعتداء وقوع حالة يف (ب)
أرضها يف العظمى لربيطانيا تقدم بأن — مبارشة مهددة أرضها سالمة تكن لم ولو —
املساعدة. هذه خاصطرق اتفاق د ويحدِّ الحربية، لحاجتها والنقل املواصالت تسهيالت

دون أخرى دولة مع تحالف معاهدة أية تعقد بأالَّ أيًضا مرص تتعهد عرش: حادي
العظمى. بريطانيا مع سابق اتفاق

بعد املتعاقدين للطرفني يمكن عاًما ثالثني ملدة معقودة املحالفة هذه عرش: ثاني
تجديدها. أمر يف النظر انتهائها

خاص. اتفاق موضوع السودان مسألة تكون عرش: ثالث
املعاهدات جميع يف والواردة الحالية للمواد املخالفة النصوص جميع عرش: رابع

تكن. لم وكأنها ملغاة تعترب بمرص خاصة األخرى
وتقر بها، لتسجيلها األمم عصبة مكتب يف الحالية املعاهدة تُودَُع خامسعرش:
عصبة مرص دخول عىل بها يختص فيما توافق بأنها اآلن من الربيطانية الحكومة

مستقلًة. حرًَّة دولة األمم
بني إبرامها عقود تبادل بمجرد املفعول سارية الحالية املعاهدة تصري سادسعرش:

املتعاقدين. الطرفني
قومية، جمعية بواسطة إقرارها أثر عىل بمرص يختص فيما إبرامها ويكون

الجديد. املرصي الدستور عىل لالقرتاع تعقد
أنه — أسلفنا كما — منه وظاهر مذكراته، يف لخصه كما الوفد مرشوع هو هذا
التقريب يف باأللفاظ يتالعبون وال استطاعوا، ما الوفاق طلب يف يَِجدُّون أناس مرشوع
العالم مرصوعىل عىل تفرضها ال التي العظمى، بريطانيا ومصالح االستقالل حقوق بني
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ال الذي الرضوري بالقسط الوطنية السيادة معالم من احتفظوا وقد القوة. بحكم إال
أقل قسط بقبول عندهم من بالتربع يطالبهم فمن منه، بأقل االستقالل تطلب أمة ترىض
تصحح أن إال نتيجة لغري والتضحية بالثورة املرصية األمة يطالب كأنما فهو هذا، من
فوق الودية واملوافقة النصوصاملرشوعة بقوة وتزودها مرص، يف العظمى بريطانيا مركز
ومفاوضة اتفاق موضع يكون أن يُعقل ال أمر وهو والسطوة! السالح قوة من لها ما
اآلخر؛ الجانب من الخسارة كل والخسارة جانٍب، من الربح كل الربح وفيه طرفني بني
إىل فيه املرجع دام ما قبوله يسعه ما أقل الوفد َقِبله ما يكون أن املفهوم املعقول وإنما
االتفاق مزايا كل العظمى بريطانيا يعطي فهو الحد هذا تجاوز فإذا واالتفاق، االختيار
إنجلرتا يف استغربوا هذا ومع اإلكراه، مساوئ بكل — معه املرصية واألمة — ويبوء الحر
ويُميل الربيطانية، الدولة هزم أنه يحسب سعًدا إنَّ وقالوا: — سموها كما — «جرأته»

القتال! ميدان يف الظافر إمالء رشوطه عليها

كما اللجنة، مذكرة رفض الوفد ألن انقطعت؛ أو تنقطع إنها وقيل املفاوضات، توقفت
إرجاء إىل سعد فاضطر األمر؛ يف باشا يكن عديل توسط ثم الوفد، مذكرة اللجنة رفضت
يف الثانية اللجنة مذكرة تسلم حتى لندن يف وبقي الوساطة، هذه تتم ريثما السفر
أخرى مرة التعديل وجرى للمناقشة، جديد باب بها فانفتح أغسطس، شهر من الخامس
منتصف إىل فيها البحث فاستمر املسائل، جميع عىل االتفاق وتعذر العبارات، بعض يف
واقرتح القبول، إىل ومعظمهم والرفض القبول بني األعضاء آراء اختلفت وهنا أغسطس،
الوفد بني بحثه يعاد ثم عليه مالحظتها لتبدَي األمة عىل األخري املرشوع عرض بعضهم

واالستدراك. املالحظة ومواضع اآلراء جملة عىل الوقوف بعد واللجنة
تسمعه كانت ما اللجنة إىل أوحاه منشئه، يف إنجليزيٍّا االقرتاح هذا يكون أن ويغلب
ألن الوكالة؛ هذه حدود عن الخروج وتعذُّر األمة بوكالة االعتذار من وزمالئه سعد من
فكان األعضاء. قبله ولو — محالة ال — الحدود تلك عىل يخرج ما كل ترفض األمة
بالتعديل إليه ترجعوا أن أيديكم ويف أنتم، برنامجكم الوكالة إنما يقولون: اللجنة أعضاء
الطبيعي من وكان أوكلتكم. التي األمة عىل تعرضونه ما بصواب اقتنعتم إن والتحويل
الخالف وراء وسعيًا االعتذار، هذا من تخلًصا األمة إىل الرجوع اقرتاح للجنة يخطر أن

اإلقناع. وراء سعيًا يكن لم إن
االنقسام بوادر رأى ولكنه والشتات، االنقسام مخافة باالقرتاح العمل يف سعد فرتدد
وهو استطاع، ما ظهورها يرجئ وأن يتداركها أن فآثر الوفد، داخل يف تبدو والشتات
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وتوحيد الصدع رأب يف أمًال البوادر تلك معالجة عىل األمة رأي بجالء يستعني أن يرجو
لطفي وأحمد محمود، محمد وهم: القاهرة، إىل األعضاء من أربعة إيفاد فتقرر الصفوف،
النحاس، مصطفى القاهرة يف إليهم ينضم ماهر، وعيل املكباتي، اللطيف وعبد السيد،
فيه، رأيهم واستطالع األمة طوائف عىل املوضوع لعرض عفيفي وحافظ واصف، وويصا
جميًعا فيها البحث الستئناف النهاية يف الوفد إىل بها والرجوع عليه مالحظاتهم وتقييد
اللجنة تويصبه أقىصما ن تضمَّ املرشوع أنَّ أعلن قد رئيسها كان وإن امللنرية، اللجنة مع
فيه. ما لبعض إقرارها يف تشك وأنها الربيطانية، الحكومة لدن من إقراره يف وتطمع

األعضاء وتبعه أغسطس، شهر من عرش السادس يف لندن من سعد سافر هذا وعىل
االتفاق تم التي املذكرة صيغة وهذه بعده، الذي اليوم يف عديل وتبعهم التايل، اليوم يف

فيها: األمة رأي استطالع عىل

االتفاق قواعد

بني العالقات تحديد يلزم دائم متني أساس عىل مرص استقالل يُبنى أن ألجل (١)
االمتيازات ذوات الدول به تتمتع ما تعديل ويجب دقيًقا، ومرصتحديًدا العظمى بريطانيا

البالد. بمصالح رضًرا أقل وجْعلها املزايا، من مرص يف
األول للغرض تحصل جديدة مفاوضات بغري الغرضني هذين تحقيق يمكن وال (٢)
ومفاوضات املرصية، الحكومة من وآخرين الربيطانية الحكومة من معتمدين ممثلني بني
وجميع االمتياز؛ ذوات الدول وحكومات الربيطانية الحكومات بني الثاني للغرض تحصل

اآلتية: القواعد عىل بُنيت اتفاقات إىل الوصول إىل ترمي املفاوضات هذه
بموجبها العظمى بريطانيا تعرتف العظمى وبريطانيا مرص بني معاهدة تُعقد أوًال:
بريطانيا مرص وتمنح نيابية، هيئات ذات دستورية ملكية كدولة مرص باستقالل
الضمانات تقديم من ولتمكينها الخاصة، مصالحها لصيانة تلزم التي الحقوق العظمى
لها املخولة الحقوق عن الدول تلك تَخيلِّ لتحقيق األجنبية للدول تعطى أن يجب التي

االمتيازات. بمقتىض
تتعهد ومرص، العظمى بريطانيا بني محالفة نفسها املعاهدة هذه بموجب تُربم ثانيًا:
وتتعهد أرضها، سالمة عن الدفاع يف مرص تعضد أن العظمى بريطانيا بمقتضاها
تقدِّم — أرضها بسالمة مساس هناك يكن لم ولو حتى — الحرب حالة يف أنها مرص
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ضمنها ومن العظمى، لربيطانيا وسعها يف التي املساعدة كل بالدها حدود داخل
الحربية. لألغراض املواصالت ووسائل الطريان، وميادين املوانئ من لها ما استعمال

اآلتية: لألغراض أحكاًما املعاهدة هذه تشمل (٣)
معتمد مرصي ممثل وجود عدم وعند األجنبية، البالد يف التمثيل بحق مرص تتمتع أوًال:
مرص وتتعهد الربيطاني، املمثل إىل بمصالحها املرصية الحكومة تعهد حكومته من
لربيطانيا صعوبات توِجد أو املحالفة مع تتفق ال خطة األجنبية البالد يف تتخذ بأال
الربيطانية. باملصالح ضار اتفاق أي أجنبية دولة مع تعقد بأال كذلك وتتعهد العظمى،
لحماية املرصية األرض يف عسكرية قوة إبقاء حق العظمى بريطانيا مرص تمنح ثانيًا:
وتسوي القوة، هذه فيه تعسكر الذي املكان املعاهدة وتعني اإلمرباطورية، مواصالت
وجه بأي القوة هذه وجود يعترب وال التسوية، إىل تحتاج التي املسائل من ستتبعه ما

مرص. حكومة حقوق يمس ال أنه كما للبالد، عسكريٍّا احتالًال الوجوه من
عينه الوقت يف إليه يُعهد مستشاًرا الربيطانية الحكومة مع باالتفاق مرص تعني ثالثًا:
الستشارته املرصية الحكومة تحتترصف ويكون الدَّين، لصندوق التي باالختصاصات

فيها.
يتمتع الحقانية، وزارة يف موظًفا الربيطانية الحكومة مع باالتفاق مرص تُعنيِّ رابًعا:
املتعلقة املسائل بجميع الدوام عىل علًما إحاطته ويجب الوزير، عىل الدخول بحق
املرصية الحكومة ترصف تحت أيًضا ويكون باألجانب، مساس له فيما القضاء بإدارة

العام. األمن بحفظ مرتبط أمر أي يف الستشارته
األجنبية الحكومات اآلن إىل تستعملها التي الحقوق نقل من النية يف ملا نظًرا خامًسا:
األجانب بحق مرص تعرتف الربيطانية، الحكومة إىل االمتيازات نظام بموجب املختلفة
بريطانيا وتتعهد األجنبية، الدول موافقة اآلن يستدعي مرصي قانون أي رفض يف
عىل جائًرا القانون مفعول يكون حيث إال الحق هذا تستعمل أال جانبها من العظمى

األجانب.
الفقرة: لهذه أخرى صيغة

املختلفة األجنبية الحكومات اآلن تستعملها التي الحقوق نقل من النية يف ملا نظًرا
العظمى بريطانيا مرصبحق تعرتف الربيطانية، الحكومة إىل االمتيازات نظام بموجب
مرصي قانون أي األجانب عىل ذ ينفَّ أن لتمنع مرص يف ممثليها بواسطة التدخل يف
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تستعمل أال جانبها من العظمى بريطانيا وتتعهد األجنبية، الدول موافقة اآلن يستدعي
أو الرضائب، فرض مادة يف جائًرا تمييًزا تتضمن التي القوانني حالة يف إال الحق هذا

االمتيازات. ذوات الدول جميع بني املشرتكة الترشيع مبادئ توافق ال
ومرص، العظمى بريطانيا بني املحالفة عن تنشأ التي الخاصة للعالقات نظًرا سادًسا:
املمثلني جميع عىل التقدم حق ويخول مرص، يف استثنائيٍّا مركًزا الربيطاني املمثل يمنح

اآلخرين.
دخلوا الذين األجانب من وغريهم بريطانيني من اإلداريون، واملوظفون الضباط سابًعا:
رغبتهم عىل ِبناءً خدمتهم انتهاء يجوز باملعاهدة، العمل قبل املرصية الحكومة خدمة
وتحدد باملعاهدة، العمل بعد سنتني خالل وقت أي يف املرصية الحكومة رغبة أو
هذا بموجب الخدمة يرتكون الذين للموظفني يُمنح الذي التعويض أو املعاش املعاهدة
استعمال عدم حالة ويف الحايل. القانون بمقتىض لهم مخول هو ما عىل زيادة النص

مساس. بغري الحالية التوظيف أحكام تبقى االتفاق بهذا املخول الحق
نفاذ بعد إال بها يُْعَمل ال ولكن تأسيس، جمعية عىل املعاهدة هذه تُعرض (٤)
املعدلة العالية األوامر وإنفاذ القنصلية محاكمها إبطال عىل األجنبية الدول مع االتفاقات

املختلطة. املحاكم لنظام
يف مرص حكومة تسري جديد، نظامي قانون وضع يف التأسيس جمعية إىل يُعهد (٥)
مسئولني الوزراء بجعل تقيض أحكاًما النظام هذا ويتضمن أحكامه، بمقتىض املستقبل
وبالحماية األشخاص، لجميع الدينية الحرية بإطالق وتقيضأيًضا الترشيعية، الهيئة أمام

األجانب. لحقوق الواجبة
بني تُعقد باتفاقات االمتيازات نظام عىل إدخالها الالزم التعديالت تحصل (٦)
بإبطال االتفاقات هذه وتقيض االمتيازات، ذوات املختلفة والدول العظمى بريطانيا
اختصاصها، وتوسيع املختلطة املحاكم نظام يتيرستعديل لكي األجنبية القنصلية املحاكم
يفرض الذي الترشيع دونه املرصية الترشيعية الهيئة تسنه الذي الترشيع ورسيان

مرص. يف األجانب جميع عىل الرضائب
كانت التي الحقوق الربيطانية الحكومة إىل تنتقل أن عىل االتفاقات هذه تنص (٧)

االمتيازات. نظام بمقتىض املختلفة األجنبية الحكومات تستعملها
يأتي: بما تقيض أحكاًما أيًضا وتشمل
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محاكمها إبطال عىل وافقت دولة أي رعايا عىل الجائر التمييز عىل العمل يسوغ ال أوًال:
الرعايا بها يتمتع التي املعاملة بنفس مرص يف الرعايا هؤالء ويتمتع القنصلية،

الربيطانيون.
يولدون الذين األوالد فيتمتع النسب، قاعدة عىل املرصية الجنسية قانون س يؤسَّ ثانيًا:

مرصيني. اعتبارهم يحق وال أبيهم، بجنسية ألجنبي مرص يف
به يتمتع الذي النظام نفس األجنبية الدول قنصليات موظفي مرص تخوِّل ثالثًا:

إنجلرتا. يف األجانب القناصل
مسائل يف عليها التعاقد يف مرص اشرتكت التي الحالية االتفاقات أو املعاهدات رابًعا:
املسائل يف أما املفعول. نافذة تبقى والتلغراف الربيد اتفاقات ومنها واملالحة؛ التجارة
النافذة باملعاهدات مرص فتعمل القنصلية املحاكم إبطال جراء من مساس ينالها التي
تسليم معاهدات مثل الشأن؛ صاحبة األجنبية والدول العظمى بريطانيا بني املفعول
سواء سياسية، صفة لها التي املعاهدات وكذلك الفارين، البحارة وتسليم املجرمني
واالتفاقات التحكيم اتفاقات ذلك مثال طرفني. بني أو عدة أطراف بني معقودة كانت
فيها. طرًفا مرص تكون خاصة اتفاقات تُعقد ريثما كله وذلك الحروب، بسري املختلفة
عىل الشأن، صاحبة األجنبية الدول لغة وتعليم املدارس إبقاء حرية تضمن خامًسا:
عام بوجه السارية للقوانني الوجوه جميع من املدارس هذه جميع تخضع أن رشط

بمرص. األوروبية املدارس عىل
إلخ. … كاملستشفيات وخريية دينية معاهد إنشاء أو إبقاء حرية أيًضا تضمن سادًسا:
العنرص إبعاد وعىل الدَّين، صندوق يف الالزمة التغيريات عىل أيًضا املعاهدة وتنص

اإلسكندرية. يف الصحة مجلس عن الدويل
والدول العظمى بريطانيا بني الذكر السالفة االتفاقات تستلزمه الذي الترشيع (٨)
يصدر عينه الوقت ويف املرصية، الحكومة تصدرها مراسيم بمقتىض به يُعمل األجنبية،
اتُّخذت التي والقضائية واإلدارية الترشيعية اإلجراءات جميع باعتبار يقيض مرسوم

صحيحة. العرفية األحكام بمقتىض
كل املحاكم هذه بتخويل املختلطة املحاكم لنظام املعدلة العالية املراسيم تقيض (٩)
اختصاص ويرتك األجنبية، القنصلية للمحاكم اآلن إىل مخوًال كان الذي االختصاص

ممسوس. غري األهلية املحاكم
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نصها العظمى بريطانيا تبلغ الثالث البند يف إليها املشار باملعاهدة العمل بعد (١٠)
األمم. جمعية يف للدخول مرص تقدمه الذي الطلب وتعضد األجنبية، الدول إىل
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الثامن الفصل

السودان مسألة

تضمن تأكيدات عىل حصل قد الوفد ولكن البحث، تحت تطرح فلم السودان مسألة أما
املستقبل. يف للزراعة والقابلة اآلن املزروعة املرصية األرض لري النيل مياه عىل الطمأنينة
وقالوا املذكرة بها ذيَّلوا بكلمٍة املرحلة هذه يف مهمتهم املندوبون األعضاء بنيَّ وقد

فيها:

الوفد بني املفاوضات وصلت ملا أنه فبيانها املندوبني الوفد أعضاء مهمة أما
األساسات يف نهائية أنها عىل القواعد هذه اللجنة قدَّمت أن إىل ملنر ولجنة
عىل الوكالة برأي واستمساًكا باألحوط أخذًا — الوفد رأى عليها، بُنيت التي
تدعو الحكمة أنَّ رأى بل قبوله، أو برفضه املوضوع يف يبت أال — إطالقه
أساًسا صالحة القواعد هذه «إنَّ البالد: قالت فإذا البالد. عىل األمر عرض إىل
القواعد عىل معاهدة وُوضعت النهائي، دورها يف املسألة دخلت للمعاهد»،
يف األعىل الرأي صاحبة هي التي الوطنية الجمعية عىل وُعرضت املذكورة،
تفاصيل تدرس أن فبعد املوضوع. يف األخرية الكلمة غريها دون ولها األمر،

رفضها. أو قبولها تقرر وصيغتها املعاهدة

وويصا النحاس، مصطفى لألساتذة: املرشوع يف رأيه يجعل أن سعد رأى وقد
حرضها كما اإلنجليزية بالعاصمة فيه البحوث يحرضوا لم ألنهم عفيفي؛ وحافظ واصف،
يأتي: ما أغسطس من والعرشين الثاني يف إليهم فكتب أوروبا، من القادمون زمالؤهم

األمة لنواب بالًغا هذا طي تجدون فإنكم وبعُد تحياتي، أطيب أهديكم
األمة عىل ستعرضونه الذي املرشوع من مضمونه تعلمون فيها، الرأي وأرباب
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— ألنه للحقيقة؛ موافق وهذا — إخوانكم من إليكم والقادمون أنتم —
واالعرتاف االستقالل ظاهره مرشوٌع — وبينكم بيني األمر يكون أن وأريد
اليشء ومميزاتها الحماية خصائص من ففيه وتقريرها؛ الحماية وباطنه به،
املختص القضاء ويف لألجانب الترشيع يف والتدخل العسكرية، كالقوة الكثري،
املعتمد وجْعل إنجليز، موظفني بواسطة الحقانية ويف املالية يف والتدخل بهم،
األخرى، الدول وكالء من غريه عىل التقدم وله خاص مقام ذا اإلنجليزي
ويف السياسيني، وكالئها اختيار ويف املعاهدات عقد يف مرص حرية وتقييد
املتعلقة املعاهدات عقد مرص دون إنجلرتا وتَويلِّ إنجلرتا، ملمثيل هؤالء التجاء

األخرى. الدول مع االمتيازات بإلغاء
إللغاء الدول قبول عىل تنفيذه تعليق من اشرتط ما فإن ذلك، عن وفضًال
يجعل املختلطة، املحاكم تنظيم بإعادة الذكريات وصدور القنصلية املحاكم
تقبل وال الدهر، ينقيض قد إذ وهميَّة؛ املرصيني عىل منه تعود التي الفوائد
يرون ال إخواني ولكن التنظيم. بذلك الذكريات تصدر وال اإللغاء ذلك الدول
التي الوحدة عىل حرًصا وبينهم بيني الخالف أُظهر أن أرد ولم رأيي، فيه
لو أو قويل إىل أصغوا إخواني أنَّ ولو بنا. األعداء يشمت ولكيال قوتنا، هي
يونيو ٢٢ يوم يف الندوة لفارقت االنقسام من الوحدة هذه عىل أخىش أكن لم
سابق مرشوع عن ملنر اللورد من خطاب فيه وردنا الذي اليوم وهو املايض،
وكان وتوكيلنا، مبدأنا يخالف ما إىل يرمي كان لكونه ورفضناه لجنته وضعته
الحماية باب يف أبلغ جاء الثاني املرشوع أنٍّ الغريب ومن باإلجماع. له رفضنا
عرضه صالحية اإلخوان رأى ذلك ومع مميزاتها، من كثري عىل الشتماله
ألسباب ذلك رأوا إنما ألنهم إليكم؛ منهم أشكَو أن أريد وال األمة، نواب عىل
وجود وعدم الحال ظروف تغري أهمها آرائهم، بصحة وأقنعتهم عندهم قامت
والسلطان، بالعزة اإلنجليزية الدول وانفراد الخارج، يف لنا والنصري السند
هذه بأهمية أعرتف وإني واملقاومة، املعارضة متابعة عىل األمة قوة وعدم
استقالل، إىل حماية من املرشوع حقيقة تقلب أن يمكن ال ولكنها األسباب،
ت ضحَّ وما ببطالنه، للمطالبة وقمنا ملقاومته نهضنا بما نرىض تجعلنا أن وال
العدد وحرية أبنائها من الكثري بدماء عليه والقضاء النفور سبيل يف األمة
وحماة االستقالل دعاة نحن — يحملنا وال وفتيانها، شيوخها من العديد
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هو ما تأييد إىل نتحول أن عىل — وناٍد صقع كل يف به والصائحني ألويته
وكان غرينا قبله إذا أما الظاهر. يف منه قريبًا كان وإن الواقع يف عنه بعيد
لكم أكتب أن رأيت ولهذا علينا؛ تبعته تقع ال آخر يشء فذلك معهم، اإلنجليز
معهم سيشرتكون الذين إخوانكم مع واحٍد مستًوى يف تكونوا حتى بفكري
تستشريونهم الذين من استحسنتم إذا مركزكم يكون وأن املرشوع، عرض يف
لكيال تفسري، وال تأويل غري من للوقائع العارض للحقائق الشارح مركز
ضدكم، يقيمونها حجة حسادكم وال عليكم، للطعن سبيًال خصومكم يجد
وعىل ملنر، لجنة وبني بيننا دارت التي املكاتبات جميع عىل تطلعون وسوف
جميع عىل اإلخوان من وتقفون ذكرها، البالغ يف ورد التي الثالثة املرشوعات
بأنكم تامة ثقة عىل وإني الشأن. هذا يف عليها الوقوف يهمكم التي املعلومات
القدم، مزالق عن والبُعد والنزاهة الدقة مثال املرشوع هذا عرض يف ستكونون
عن أجيبكم وألْن األوراق، من تشاءون ما كل إليكم أرسل ألْن مستعد وإني
رش ويقيكم عونكم يف يكون وهللا املسائل. من عليه الوقوف تشاءون ما كل

الصدور. تخفي وما األعني خائنة

به خوطبوا الذين األعضاء غري ألحد وال لألمة يعَلن لم الخطاب هذا أنَّ وبََدِهيٌّ
به وصف منه ببيان األمة إىل املذكرة لتقديم د مهَّ الرئيس ولكن املقربني. وأصدقائهم

فيه: فقال املقام؛ هذا يف ينبغي الذي الوصف املرشوع

رفضناه ملنر لجنة من أولها مرشوعات: ثالثة بوضع املناقشة وانتهت …
قد األخري، وهو منها والثالث كذلك، اللجنة هذه ورفضته منا والثاني بتاتًا،
التي األساسات يف للمناقشة قابل غري أنه فيه البحث عند لنا رئيسها رصح
أقىصما اعتباره يف تضمن ألنه كله؛ رده أو كله أخذه إما يلزم وأنه عليها، بُني
التساهل جواز يف شكٍّا هناك أنَّ زاد بل عليه، مرص مع االتفاق إنجلرتا يمكن
إرادتنا غري عىل بتنفيذه معلًقا ذلك مع وجدناه ولكنا عليه، اشتمل ما بعض يف
وأظهرنا توكيلنا، حدود عن لخروجه قبوله يسعنا فلم بمطالبنا؛ واٍف وغري
يستهان ال مزايا عىل الشتماله نظًرا — أنه غري به. رضائنا عدم ملنر للجنة
من يكون بما العلم وعدم فيها، التوكيل حصل التي الظروف ولتغري بها،
— أمانيها وبني بينه التي املسافة وقياس بمشتمالته، معرفتها بعد األمة
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لكل واستبقاءً فائدة كل عىل وحرًصا عهدة كل من خروًجا معنا إخواننا رأى
أنتم — عليكم عرضه قبل توكيلهم يقتضيه بما رسميٍّا فيه يبت أال فرصة،

فيها. الرأي وأصحاب املسئولني األمة نواب

قال: ثم

دورها يف املسألة دخلت قبلتم وإذا رفضه، رسميٍّا الوفد أعلن رفضتم فإذا
الهيئة عىل وعرضت تضمنها، التي القواعد عىل معاهدة ووضعت النهائي

للبالد. دستوري نظام ووضع عليها للتصديق النيابية

كان ما غاية هي الوفد أعضاء وبني بينه التوفيق يف سعد سلكها التي الخطة وهذه
وهو املرشوع استحسان يعلن أن مستطيًعا يكن فلم واملجاراة، املوافقة من وسعه يف
يكن ولم االستقالل، وإقامة الحماية إللغاء محقق أنه ضمريه يف يرى وال يستحسنه، ال
وصف من قال ما غري البيان يف يقول أن وال بيان، بغري املرشوع يقدم أن مستطيًعا
يشاء. فيما يشاء ملن الرأي إطالق مع والنقائص، املزايا جانبَي يف نواحيه لجميع صادق
البيان نرش بعد سبتمرب من السابع اليوم يف اإلسكندرية إىل املندوبون األعضاء ووصل
وبدأ بينهما، الطريق طول وعىل والقاهرة اإلسكندرية يف الشعب بهم فاحتفى بيومني،
ورجال الترشيعية الجمعية وأعضاء املحامني عىل املرشوع فعرض يومني. بعد االستفتاء
يف الطوائف وأجمعت املحلية، واملجالس األقاليم مجالس وأعضاء القضاء ورجال الدين
بعض يف والتنقيح التعديل وجوب عىل — األصدقاء» «الوزراء أنصار عدا ما — جملتها
امتياز عن فيه جاء ما وحذف الحماية، إلغاء عىل الرصيح النص وتضمينه قواعده
األكثرون وطلب اآلخرين، املندوبني مركز غري استثنائي» «بمركز الربيطاني املندوب
السيادة مسألة يف واشتباه لبس كل من وإخالءه املرسلة، ومواعيده املبهمة حدوده تعيني
السودان وذكروا األمراء، من فريق مقدمتهم ويف بتاتًا رفضه إىل كثريون وذهب القومية،
نربر ال «إننا فيه: قالوا بالًغا املأل عىل نرشوا فيه. مرص وحق بحقه االحتفاظ ووجوب
قيد بال حقيقيٍّا ا تامٍّ استقالًال سودانها مع مرص استقالل ينقص أو ينايف اتفاق أي عقد

األعىل. الرأي صاحبة األمة إىل األمر فوضوا ثم رشط»، وال
واملجالس، الصحف يف عليه والتعقيب املرشوع عرض يف مضت يوًما عرشين وبعد
ما عىل األمة فيه شكروا بيانًا وكتبوا آراء، من عليه اطلعوا بما املندوبون األعضاء اكتفى
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رشد فيها ظهر جديدة فرصة «خلقت التي باالستنارة ونوَّهوا الحفاوة، من به قابلتهم
«… مصريه يف بالفصل اآلن تحيط التي السياسية الظروف لجميع تقديره وحسن الشعب
وهي املندوبني، عند االستفتاء نتيجة عىل داللة من يخفى ال ما العبارة هذه ويف

التعديل. أو للرفض تمهيًدا ال والقبول للقنوع تمهيًدا يعتربونها نتيجة
أعضاء عودة وبعد املفاوضة، خالل مرص يف حدث عما فصول الفصل هذا وييل
والخالف مرص، إىل سعد وعودة العدلية الوزارة قيام إىل األمة، الستفتاء املندوبني الوفد
الربيطانية، الحكومة ملفاوضة لندن إىل باشا عديل ذهاب ثم املفاوضة، لجنة تأليف عىل
ونرشه الصفوف توحيد يف سعد مساعي ثم مقبول، اتفاق إىل الوصول لتعذر واستقالته

يقول: ختامه ويف بنفيه، التعجيل عىل الفعلية السلطة حل الذي البيان

أو أحراًرا تعيشوا أن حلفتم وقد العالم، يف مدنية ألقدم الوارثني أنبل إنكم
بالقسم»، يربوا ولم «أقسموا فيكم: يوًما يقول التاريخ تدعوا فال كراًما، تموتوا
أو التام باالستقالل استبشار ملؤها ونفوٍس اطمئنان، كلها بقلوٍب إذْن فلنثق

الزؤام. املوت

ونُقل ،١٩٢١ سنة أواخر يف سيشل جزائر إىل صحبه من وخمسة سعد نُفي وقد
الحركة ميدان من إبعاده إىل تطمنئ الربيطانية السياسة تكد ولم طارق، جبل إىل منها

املشهور. فرباير ٢٨ ترصيح إعالن إىل بادرت حتى مرص يف الوطنية
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فرباير ٢٨ ترصيح

اللنبي الفيكونت إىل اآلتية الربقية ديسمرب من والعرشين الثالث يف كرزون املركيز أرسل
األبيض: الكتاب يف ترجمتها نص جاء كما

وأنصاره زغلوًال إبعادك عىل املستعمرات وزارة جانب من اعرتاض ثمة ليس
ديسمرب. ٢٢ يف املؤرخ تلغرافك يف اقرتحت كما فرصة أول يف سيالن إىل
من أنه ظهر إذا ولكن لذلك. طبًقا سيالن حاكم إىل مرسلة والتعليمات
إرسالهم الوسع يف فإن محلية، العتبارات هناك حجزهم فيه املرغوب غري
سيشل. يف توفريه يمكن لهم الالزم االستعداد أنَّ لدينا ومعلوم سيشل. إىل
اإلبحار تاريخ عن الوافية بالتفاصيل مبارشة سيالن حاكم إىل اإلبراق وينبغي

املبعدين. القوم تأليف وعن السويس من

بادر التي برقيته من بدا كما املوافقة بهذه فرًحا اللنبي الفيكونت فاستطري
ليوقع سيالن إىل وأصحابه زغلول إبعاد وانتظر كثريًا. كرزون املركيز ليشكر بإرسالها
عالم يف املبعدين القوم لهؤالء مرجوٍّ مستقبل كل من املرصيني وقلوب قلوبهم يف اليأس
جزائر واستُبدلت املنفى تغري — هنا بحثه يعنينا ال — ما وألمٍر املرصية. السياسة
حتى املقدور، املكان إىل النقل انتظار يف وأصحابه سعد ولبث سيالن، بجزيرة سيشل
انتقال يوم هو — االستقالل إعالن — إعالنه يوم فكان مرص يف فرباير ٢٨ ترصيح أُعلن

السحيق. منفاهم إىل عدن من املبعدين» «القوم
لكان أنصاره، ومن منه ي والتشفِّ سعد من االنتقام عىل الشديد الحرص ولوال
رجاء وكان العقول، عىل يخطر ما أعجب من الجديد النظام لتأسيس بنفيهم التمهيد
وهي العمليون، الساسة بها يحلم التي األحالم أغرب من التمهيد ذلك بعد النجاح
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للحرية عنوانًا يكون أن إال يشء لكل عنوانًا َليصلح النفي فإن الخيال، مخرتعات أغرب
بلًدا وأنَّ مشيئتها، وتحقيق نفسها بحكم ظفرت قد البالد أنَّ عىل ودليًال واالستقالل،
واألضداد. النقائض أعاجيب من ألعجوبة واستقالله حريته إعالن يوم يف بزعمائه يضيق
يف يسمعوا أن وال التمهيد، ذلك له د يمهَّ بترصيح يتشاءموا أن املرصيني من بدًعا كان وما
يرومون؛ ومن يرومون بما وطنهم يف هم وباستقاللهم سيشل إىل سعد بنفي واحد يوم
وإنما الروايتني. إحدى يف الشك من ا بدٍّ يجدون وال األمرين، بني التوفيق يستطيعون فال
ذلك يف النفي نبأ ينسون ترتكهم وأال واحد، وقت يف واالستقالل النفي لهم تؤكد أن البدع
وتريدهم أيقنوه، ما غري ويقني اعتقدوه ما غري اعتقاد يف منهم تطمع ثم خاصة، اليوم

يليه. الذي وبالعهد بالترصيح يستبرشوا أن عىل
منه ويوجسوا به يتشاءموا أن املرصيني عىل ِعيَب ملا ا حقٍّ استقالًال الترصيح كان ولو
لخصومهم واالنتصار املنكوبني األعزاء نسيان ألن ومروجيه؛ دعاته وعن عنه ويعرضوا
ويحمدونه اسة، السَّ يفهمه قد أمر وزارية منفعة أو سياسية بغنيمة اغتباًطا الظافرين
من واإلعجاب بالتقدير أوىل الشعوب يف النخوة ولكن واملعامالت، املساومات حساب يف
يف النخوة عن بحثت إذا ألنك والدساتري؛ النظم يف تنطوي التي والغنائم املنافع جميع
وإذا املحنكني، اسة السَّ موازين فيهم تجد أال يضريك فليس عندهم، فوجدتها األمة سواد
الذي واإلسفاف الوخامة رش والوخامة الضري كل الضري فهناك تجدها، فلم عنها بحثت

وزارات. وال نظم وال حنكة فيه تغني ال
به، شعورهم يكون أن ينبغي كما إال فرباير ٢٨ بترصيح يشعروا لم املرصيني إنَّ
الرتاب وجهه عىل حثوا ومن الطبول له دقوا ومن أنكروه ومن حمدوه من ذلك يف سواءٌ
كتابه يف البلجيكي بوش» دن «فان البارون رواه ما الباب هذا يف يُروى ما وأظرف …
محافظة يف باالستقالل االحتفال بها وصف التي مذكراته عن نقًال بمرص» سنة «عرشين
«إنَّ قال: ثم الجديد، بالعهد هللوا وكيف ذاك، يوم خطبوا كيف روى فقد اإلسكندرية؛
وعيناه وقار يف يده ورفع إبليسية مشية يف تقدم املنحرف، طربوشه رأسه عىل قصريًا رجًال
«… مكروب سكوت وسط يف كلماته فهبطت التام! االستقالل ليحَي نادى: ثم تلمعان
االستقالل! بيوم املبتهجني حتى االستقالل أنه يصدق أحد ال االستقالل؟ أين

يوشك بما املرصيون الوزراء وأصدقاؤه اللنبي الفيكونت يتنبأ أن امليسور من وكان
الكفاية: فيها غاية بالتمهيد بلغوا ولكنهم التمهيد، ذلك له دوا مهَّ الذي الترصيح يلقاه أن
نتيجة تعقبها لم ولو لذاتها مقصودة غاية وهي عليه؛ والغلبة زغلول من الخالص وهي

90



فرباير ٢٨ ترصيح

عىل الضغينة به لجت قد الوزراء أولئك بعض إنَّ وقيل: السياسية. النتائج من مرموقة
الفيكونت إنَّ وقيل: العظمى. والخيانة الثورة بتهمة وإعدامه محاكمته اقرتح حتى سعد
وإنها الربيطانية، الحكومة إىل به الرجوع عن يحجم ولم االقرتاح ذلك يرفض لم اللنبي

باإلبعاد! اإلعدام من قنع أن إىل املعروضة الصفقة يف ساومته التي هي
املناسبة هذه يف اإلعدام جميًعا الوفد لزعماء طلب نفسه اللنبي اللورد أنَّ يعزز ومما
ومسرت اللنبي اللورد مقابلة عن هول مورتون الدكتور األمريكي السفري رواه ما غريها، أو
ومستقبًال»: وحاًرضا ماضيًا «مرص كتابه يف قال حيث الرسدار، مقتل بَُعيَْد اسكويث

اللنبي واللورد واجمني، جميًعا وكنا اسكويث، مسرت إىل قدَّمني لقيته عندما
يفحصون اآلن األطباء إنَّ يقول: وكان الشعور، مهتاج — خاصة بصفة —
زغلوًال إنَّ قال: ثم قاتلة. اإلصابة تكون أن يخىش وإنه العام، الحاكم حالة
الشنيعة، الفعلة لهذه أسفه عن ليعرب ذلك قبيل حرض الوزراء رئيس باشا

املقابلة. لهذه الكالم من وال الوقت من متسًعا يجد لم ولكنه

بقوله: املسألة هذه عن كالمه ختم ثم

توافق فلم هذا قبل وقت من الناس هؤالء جميع أشنق أن أردت قد إنني
وتُرك طلبه إىل أُجيب لو أنه — ساعتئٍذ فهمت كما — يعني وكأنه الحكومة،

الفاجعة. هذه وقعت َلَما لرأيه

كان أو لذاته، يراد غرًضا إذْن كان — الناس هؤالء ومن — زغلول من فاالنتقام
يعني زغلول نفي بعد لعله املزعوم. واالستقالل الترصيح قضية من األول الغرض هو

وإهماله. نسيانه عىل
أصدقاؤه املرصيون والوزراء اللنبي اللورد غ تفرَّ األول الغرض هذا من الفراغ وبعد
زغلول من النَّيل يهم كما فيه، النجاح يهم ال الذي اآلخر الغرض من لهم بقي ملا
من الجديدة بالتسوية مرص إرضاء اآلخر بالغرض ونعني وكربيائه، مكانته من والغض
أنَّ وجدوا حتى األيام تطل فلم االعتدال؛ عىل املتطرفني وإجبار املعتدلني، إقناع طريق
قد ألنهم اآلخر؛ الغرض هذا تحقيق حيث من ضائًعا وجهًدا باطًال عبثًا كان «الترصيح»
وهي الترصيح، هذا يوجد لم لو اتباعها إىل مضطرين كانوا التي الخطة اتباع إىل اضُطروا
املظاهرات املرصي الجانب من تقابلها العسكرية، واملحاكمات والتجسس القمع خطة
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املرصية؛ الثورة تاريخ يف ذلك قبل معروفة تكن لم السيايس القتل حوادث من وسلسلة
املظاهرات أثناء يف يصابون كانوا إنما فرباير، ٢٨ ترصيح قبل أُصيبوا الذين اإلنجليز ألن
بعد االعتداء حوادث ولكن الجنود، من جميًعا وكانوا واملقاومة الصدام أثناء يف أو
أناًسا بها القائمون وكان املوظفني، وغري واملوظفني الجنود تصيب كانت الترصيح ذلك

واالنتقام. للحفيظة عليها ويُقِدمون ويدبرون يتآمرون
عنده ما قصارى فريق كل فيها يَبذل مناجزة إىل والعناد عناد إىل العداء وانقلب
التي واملظاهرات االجتماعات الحكومة منعت فإذا مسعاه، وإحباط اآلخر الفريق لتحدي
والحوارض واألزقة الشوارع يف الشعبية األغاني عنها نابت زغلول، سعد بحياة تهتف
عىل الحكومة حظرت وإذا واإلنشاد. والرتنم للغناء الفضاء فيه يتسع مكان وكل والقرى،
الناس استورد فيها، منفي هو التي الجزيرة اسم إىل تشري أو سعًدا تذكر أن الصحف
الذي النقد ورق وعىل الجدران عىل اسمه وكتبوا رسمه، وعليها أوروبا من الخزفية اآلنية
جميع من الصغرية األوراق النتشار األيام تلك يف األلوف بمئات األيدي تتداوله كانت
غريهم أعضاء األثر عىل مكانهم يف قام الوفد، من أعضاءً الحكومة اعتقلت وإذا الفئات،
الفريقني بني العالقة فأصبحت مستبرشون، وهم والجزاء لالعتقال أنفسهم يُعرِّضون
«التقريب» من الترصيح به ظفر ما كل وهذا منهزم، أو ومنترص مغلوب أو غالب عالقة

البلدين. بني العالقات و«تسوية»
ظهر كما — الترصيح يف املفاوضة أيام لندن إىل اللنبي اللورد سفر من ظهر وقد
يعارضونه أناس من تخُل لم الربيطانية الوزرة أنَّ — الرسمية الوثائق من ذلك بعد
وراق إليها. تطمح أن لها ينبغي ال غنيمة كأنه مرص عىل ويستكثرونه شديدة، معارضة
ولطف و«املرونة» بالدهاء إال تُنال ال التي الغنائم من كذلك يحسبوه أن املرصيني الوزراء
ويحسبوا خادعني، أنفسهم يحسبوا أن أتباعهم راقهم بل اإلنجليز، عقول عىل املدخل
لتفلح كانت ما التي املساومة هذه يف مخدوعني اإلنجليز ومستشاريه اللنبي الفيكونت
الطبيعي ومن الصعاب. وتذليل األبواب طرق عىل قدرة من وهبوه ما لوال زعمهم يف
الطبيعي ومن فعلوه، ما وتسويغ عملوه ما تعظيم يف زعمهم أو رأيهم هذا يكون أن
أن تستطيع دامت ما الترصيح بإعالن املبادرة يف الربيطانية الحكومة تمانع أن كذلك
الحقيقة ولكن باملجان، تعطيَه أن خليقة هي ما الكبري بالثمن وتعطَي وتساوم تمانع
مرص عىل شابهه ما أو الترصيح ذلك تفرض أن وشيكة كانت الربيطانية الدولة أنَّ
نة السُّ هذه اتبعت ألنها املرصيني؛ الوزراء من مخادعة وال اللنبي الفيكونت جهد بغري
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التي الولسنية املبادئ رواج وبعد العظمى، الحرب بعد مرص غري رشقية أمة كل يف
والدعوات املبادئ جميع يف كدأبها االستعمارية، سياستها يف العظمى بريطانيا استغلتها
امللك مظاهر وخولتهما العراق ومملكة الحجاز بمملكة فاعرتفت لالستغالل، الصالحة
ضحك بارع غري أو بارًعا وزيًرا أنَّ زاعم يزعم أن دون والعروش الدول وحقوق وألقابه
ال حيث من باالستقالل التسليم إىل ولباقته بدهائه فساقهم هناك اإلنجليز عقول من
يف الوطنية بالحكومات اعرتفوا حتى السياسة هذه اإلنجليز وعمم يشعرون. وال يدرون
ومحاكم وطنيون أمراء اليوم فهناك الحضارة، من لها نصيب ال التي أفريقيا مستعمرات
السائح، عبور بالبالد يعربون من تخدع الطراز هذا من ومراسم وطنيون ورؤساء وطنية
بهذه قليًال وال كثريًا، العظمى بريطانيا تخرس ولم األمور. بواطن إىل فيها يَنُفذُون وال
من تبغيه ما وفوق تبغيه ما كل استفادت بل العظمى، الحرب بدع من الطريفة البدعة
عىل العالم أمم بني واإلنصاف الحرية سمعة كسبت ألنها والدعاية؛ واملصلحة السطوة
الداخلية باملنازعات وتدويخهم الوطنيني بني الفتنة إيقاع وكسبت الولسنية، الدعوة أثر
وإلقاءها كاهلها عن التبعة إلقاء وكسبت األجنبية، السيطرة عىل بينهم االتفاق من بدًال
منه بد ال الذي اإلدارة سوء من فتتخذ األيام من يوم يف لتعود الوطنيني، كواهل عىل
عىل لها حجة واملغانم الفرص وطالب املفسدين وتغليب والدسائس املنازعات جو يف
والصور املظاهر ترضيهم الذين األغراض وذوي األغرار إرضاء وكسبت الوطنيني، أولئك
هذه ونجحت املستقلني. بأوصاف يوصفون ألنهم مستقلون أنهم فيحسبون الخالبة؛
بها فاقتدت مثلها، عىل والحدو باقتباسها االستعمارية الدول أغرى نجاًحا السياسة

الصني. من اقتطعتها التي األقطار يف واليابان املغربية والبالد سوريا يف فرنسا
أربعة، برشوط فرباير ٢٨ ترصيح يف لنفسها احتفظت العظمى بريطانيا أنَّ ومعلوم

هي:

مرص. يف اإلمرباطورية مواصالت تأمني (١)
بالواسطة. أو بالذات أجنبي تدخل أو اعتداء كل من مرص عن الدفاع (٢)

األقليات. وحماية األجنبية املصالح حماية (٣)
السودان. مسألة (٤)

لتحقيق الكفاية بالبالد املقيم جيشها يف لكان األربعة الرشوط بهذه تحتفظ لم لو وهي
القوة إىل أضيفت فإذا املحتلة. البالد به تعتصم استقالل كل وتضييع تدعيها دعوى كل
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يبقى فالذي الربيطانية، الحكومة تريدها كما الحقوق هذه أو الرشوط هذه العسكرية
هو الرصيح الضم من أو الحماية من يبقى والذي عناءه، يساوي ال االستقالل من

سواه. يشء القوم يعني ليس الذي الصميم الجوهر
رسد يف أسلوبه عىل فقال فرباير ٢٨ ترصيح عن املنفى من عودته بعد سعد تحدث

األمثال:

بألف، رقبتها يف التي التميمة وتباع درهم بمائة تباع التي البدوي ناقة هو
يف امللعونة (لوال صفقة من أملحها فما التميمة؛ بغري الناقة تباع ال ولكن

رقبتها)!
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الوزارة إىل املنفى من

سيشل إىل نُفي الذي هو سعد وكان كرزون، مع املفاوضات قطع الذي هو عديل كان
املفاوضات! هذه قطع بعد

يف العدلية الوزارة بقاء عىل حريًصا اللنبي اللورد كان بل هنالك، ما كل هذا وليس
من أعضاء «إقناع عىل حريًصا كان أخرى مرة استقالتها وأكدت استقالت ا وَلمَّ الحكم،
ديسمرب من العرشين برقية يف قال كما يشعر ألنه الحكومة»؛ إىل باالنضمام عديل حزب

اآلن». يتقدم لم ما ممزق محالة ال الحزب هذا «بأن حكومته إىل
التي املعارضة أنَّ يعتقدون أنهم إال له معنى ال اإلنجليز جانب من ترصف وهذا
«املظاهر» معارضة هو إنما عداها ما وأنَّ زغلول، معارضة هي املفاوضات أحبطت

األحوال. ومقتضيات واملراسم
يف وأصحابه زغلول نفي بعد املظاهر ومعارضة الحقيقية املعارضة اجتمعت وقد
قدرته ما كل يف رجاءها وخيبت اإلنجليزية السياسة دبرته ما كل فاجرتفت واحد؛ صف
املعارضة وشملت السلطان، إىل كتابه يف كرزون اللورد بتهديد املرصيني تخويف من
و«حزب واألطباء، واملحامني القضاة كبار فيها فاشرتك السياسيني، وغري السياسيني
أو الجانب هذا إىل تنضوي التي األحزاب وسائر — اللنبي اللورد يسميه كما — عديل»

والتقلبات. الطوارئ انتظار يف بني بني تقف أو ذاك،
يُنسب لكيال وأصحابه سعد اعتقال بعد أخرى مرة استقالته وأكد عديل استقال
مؤيًدا سيظل شخصيٍّا أنه «يؤكد اللنبي اللورد إىل وأرسع الترصف، هذا يف االشرتاك إليه
بطبيعة الربيطانية العسكرية لألحكام أي والنظام»؛ القانون ولقوى السلطان لحكومة
السلطان! حكومة عدا فيما والنظام القانون حفظ تدَّعي التي القوى هي ألنها الحال؛
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للسياسة الطبقات جميع من اإلجماعية املعارضة بعد جديدة وزارة تأليف واستحال
كتابه. يف كرزون اللورد رسمها التي

الترصيح فرباير من والعرشين الثامن يف أُْعِلن واللنبي ثروت بني مفاوضات وبعد
ترصيح أو الحماية إلغاء ترصيح يسميَه أن يستطع لم أحًدا ألن التاريخ؛ هذا إىل املنسوب
وخصومه به، املرحبني أنصاره بني فرق ال الصفات، من ذلك إىل ما أو االستقالل،

عليه! املعرتضني
حديثًا املنشأة الخارجية وزارة وأرسلت الترصيح، هذا عقب الثروتية الوزارة تألفت
املعلن امللكي النطق تبلغها السياسية الدول وكاالت إىل مارس شهر منتصف يف منشوًرا

مرص. ملك الجاللة صاحب لقب األمر ويل واتخاذ مرص استقالل
مرص وبني بينها معاملة كل أنَّ الدول الربيطانية الحكومة أعلنت نفسه الوقت ويف
من عمل كأنها العظمى بريطانيا إليها تنظر الستقاللها رسمتها التي الخطط غري عىل

العداء. أعمال
مرص يف األكرب السلطان صاحب اللنبي اللورد وبقي العسكرية األحكام وبقيت
وتُصاَدر االجتماعات، وتُمنَع الصحف، تُغَلق كانت األحكام هذه وبمقتىض املستقلة!
من سبعة حوكم العسكرية األحكام هذه بمقتىض بل ومساء، صباح كل يف الحريات
إغراء فيه منشوًرا أصدروا ألنهم سنة؛ بنصف االستقالل إعالن بعد الوفد أعضاء
باشا1 الباسل حمد فوقف االستقالل! ضد أي الحارض؛ الحكم نظام ضد وتحريض
هذه يف بها يلفظوا أن قبلوا التي الوحيدة الكلمة املحكمة عىل يتلو ذاك إذ الوفد وكيل
ترصيًحا تعتربه أو حكومتها، بترصيح تأخذ املحكمة أنَّ «لو قولهم: ومنها املحاكمة،
تلقاء من تعلن أن عليها ا حقٍّ لكان سيادة، ذات مستقلة دولة مرص أنَّ وهو جديٍّا،
األمة وتوكيل ضمائرنا غري علينا تحكموا أن لكم بمحاكمتنا. اختصاصها عدم نفسها
أن تروقكم التي العقوبة تكن فمهما ومحاكمنا؛ بالدنا وقوانني رشفتنا أن يروقكم التي
املجد طريق يف األمام إىل خطوة ألنها والفخار؛ بالرسور سنقابلها فإننا بها، ترشفونا

الخالد.» مصريها إىل مرص فيه تسري الذي

وجورج بك، الرشيعي ومراد بك، الجزار وعلوي بك، غايل وواصف بك، حنا مرقص هم: اآلخرون الستة 1
واصف. ويصا واألستاذ بك، خياط
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سنوات سبع إىل الحكم ُعدل ثم باإلعدام. عليهم العسكرية املحكمة حكمت وقد
مرص» «لتحَي فهتفوا أوًال اإلعدام حكم وأُبلغوا منهم. كلٍّ عىل جنيه آالف خمسة وغرامة
فكرروا التعديل، ذلك وفيها الحكم تتمة عليهم تُليت ثم ذلك. وراء ما يسمعوا أن قبل

بالحياة. ملرص الهتاف
بعد تركوه ثم املنفصلني، أعضائه بعض إليه عاد فقد سعد اعتقال بعد الوفد أما
عرفوا أنهم وباطنه الجدد، األعضاء من عضو اختيار عىل اختلفوا أنهم ظاهُره لسبٍب أيام
اللنبي اللورد اه سمَّ كما — عديل» «حزب سياسة وهي للمستقبل، ُرسمت التي السياسة

السياسة. هذه تأييد إىل فرجعوا —
عدم وسياسة املقاطعة، بربنامج مفصًال منشوًرا الباقون األعضاء أصدر وقد
وعادوا عنهم، أُفرج ثم عليهم فُقبض الحكومة؛ وخارج الحكومة يف اإلنجليز مع التعاون
من وأصحابه سعد إلعادة الطاقة يف ما بذل عىل األمة فيه حضوا منشوًرا فأصدروا
من التاسع يف وحوكموا يوليو، شهر من والعرشين الرابع يف عليهم فُقبض منفاهم،
أن بتاتًا رفضوا األعضاء ألن وجيزة؛ جلسات ثالث بعد املحاكمة وانتهت أغسطس، شهر

سؤال. أي عىل يجيبوا
احتجاج — األمة مقاومة غري — العقبات من صادفها ما فأهم الثروتية الوزارة أما
وغري املوظفني عىل تقع كانت التي السياسية الجرائم كثرة عىل الربيطانية الحكومة
الحكومة قالت وقد بالسكان. األحياء أعمر يف نهاًرا يقع كان ما ومنها اإلنجليز، املوظفني

احتجاجها: يف الربيطانية

يدل العقاب طائلة عن بعيًدا وبقاءهم الجرائم تلك مرتكبي إىل االهتداء عدم إنَّ
االعتداءات، تلك وقوع ملنع اتُّخذت التي التدابري كفاية عدم عىل الداللة أوضح
تعترب ألْن مضطرة الحالة هذه تلقاء نفسها تجد الربيطانية الحكومة وإنَّ
أو األجانب، من اعتداء به يقع من تعويض عن مسئولة املرصية الحكومة
كان إذا ما تقدير بحق تحتفظ أنها كما الوفاة، أدركته إن ورثته تعويض

كاٍف. غري أو كافيًا املرصية الحكومة تمنحه الذي التعويض

الثروتية والوزارة اإلنجليز بني العالقات كانت الرسمي االحتجاج ذلك عدا وفيما
الخالف هي إنما الوزارة تلقاها التي الكربى العقبة وكانت متبادل، وتأييد مودة عالقة

الدستور. مسألة عىل فؤاد امللك وبني بينها املتعاظم
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مؤلَّفة لجنة أصدقائها ورأي برأيها أنشأت الوزارة أنَّ الدستورية املسألة وخالصة
النتخاب تمهيًدا الجديد، الدستور لوضع باشا» رشدي «حسني برئاسة عضًوا ثالثني من
عضوين الوزارة ودعت املرصية. القضية عىل وإنجلرتا مرص بني االتفاق تربم التي الهيئة
الوفد تمثيل ألن الدعوة؛ يجيبوا فلم اللجنة يف االشرتاك إىل املرصي الوفد من ثالثة أو
يناله ال عبث، ورئيسه للوفد املعادية الوزارة أنصار من ثالثني بني القليل العدد بهذا
وألنه سالحه، ويفل ويضعفه يقويها تصحيًحا الوزارة مركز وتصحيح التبعة إال منه
البالد نواب برأي الدستور لوضع تأسيسية جمعية انتخاب يقرتح أخرى ناحية من كان
ويناصبه ثروت، الخالق عبد بمقاصد يسرتيب كان وألنه يشايعها، ومن الوزارة برأي ال
سعد اعتقال بعد أعلنها التي التعاون عدم لسياسة وتطبيًقا بمثله، لعدائه مقابلة العداء

وأصحابه.
جريان إىل ويطمئنون وأصدقاؤه، باشا ثروت ينويها كان التي الخطة وارتسمت
باسم اإلنجليز وبني بينهم االتفاق تنفيذ وهي املنشودة؛ الغاية إىل مجراها يف األمور

الدستورية. القواعد عىل الحكم وضمان املنتخبني النواب
أو السجون يف البارزين الوفد أعضاء من الباقية والبقية املنفى، يف وأصحابه فسعد
جمع يف عليه وجرى باشا ثروت يحسنه الذي األسلوب عىل تجري واالنتخابات املعتقالت،
منازل، بغري االنتخاب ميدان إىل ينزلون عديل» «حزب من وأصدقاؤه وهو التوقيعات،
وقضاء والرتغيب الرتهيب وسائل من عندها وما الحكومة بمعونة منازليهم يقهرون أو
طويل. زمن إىل باألمر واالستئثار النجاح إال يبقى وال هناك؛ من ومنعها هنا من املصالح
وهي الدستور، يف تالئمهم التي املبادئ يقررون وأنصارها الوزارة كانت ولهذا
السلطة حرص من بدًال للسلطات، مصدًرا وحدها باألمة واالعرتاف الوزارية التبعة مبادئ
املساعدة منه يرجون وال يأمنونه ال كانوا الذي الجانب وهو امللك، أيدي يف الدستورية
املخلصون يشايعهم وكان املعلوم. املجرى ذلك يف وجريانها املرسومة الخطة نجاح عىل
يف الديمقراطية املبادئ ويُْؤثرون الحزبية املآرب إىل ينظرون ال الذين اللجنة أعضاء من

االستبداد. مبادئ عىل الدستور
الجملة عىل وجاء املخلصني، وإخالص الوزارة حيطة من كثريًا الدستور فاستفاد

والنصوص. القواعد يف به بأس ال دستوًرا
التبعة إىل يرجع فيما القواعد، هذه غري عىل الدستور يريد كان فؤاًدا امللك لكن
مسئولة الوزارة تكون أن الباب هذا يف يريده ما ومجمل السلطات، ومصدر الوزارية
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العالقات فتوترت جميًعا. السلطات مصدر األمة أنَّ عىل الدستور يف يُنص وأال يديه، بني
يتخلص التي الفرصة يرتقب فؤاًدا امللك أنَّ األفق يف والح الثروتية، والوزارة القرص بني
هذه سنحت وقد املوضوع، يف التدخل باب لإلنجليز يفتح أن دون الوزارة تلك من فيها
حسن رواه حديٍث من امللك إىل باشا سعيد محمد نقله بما وجيز زمن بعد الفرصة
من باشا ثروت يَعترب الخديو أنَّ وفحواه السابق، الخديو عن املحامي «بك» صربي
وواجه … املالية املسائل من له ما تسوية يف الصعوبات يقيم أن منه يخىش وال رجاله،
ثم الشبهة، هذه قيام بعد يستقيل أن إال للرجل يبَق فلم الرواية، بهذه باشا ثروت امللك
وسمع األزهر، الجامع يف امللك مع للصالة ُدعي أنه االستقالة نية يف تردده عىل قىض
يكره بما وخارجه املسجد داخل يف ستلقاه كربى مظاهرة أنَّ املختلفة املصادر من
ل فعجَّ امللكية، والحاشية األمر ويل من ومشهد مسمع عىل واالتهام التشهري هتافات من
أمَيض أن أرجو كنت «وقد ختامها: يف قال أنه إال أسبابها من فيها يذكر ولم باالستقالة

لغريي.» األمر أترك أن أرى ولكن تمامه، حتى برنامجنا تنفيذ يف زمالئي مع
يف ذلك وكان رفعها، من ساعة نصف بعد االستقالة بقبول امللكي األمر فجاءه
األول وغرضها النسيمية الوزارة قامت التايل اليوم ويف نوفمرب، من والعرشين التاسع
الشيوخ. مجلس أعضاء وتعيني الوزارية، التبعة يف امللك حقوق وتوسيع الدستور، تعديل
به يجنح بما واسرتضاؤه الوفد من التقرب فهي الغاية، هذه إىل وسيلتها أما
امللك موافقة مع لالعرتاض وجًها اإلنجليز يرى فال املقصود؛ التعديل عن السكوت إىل

القرار. عليها يستقر التي الدستورية املبادئ عىل والشعب
يحرضها التي املساجد يف الصالة وإىل امللكي القرص إىل الوفد دعوة من أكثر ولهذا
حوادث عىل فيها يحتج التي اللنبي اللورد مذكرة عىل ا ردٍّ وكتب الجمعة. أيام امللك
أنَّ االستنتاج عىل يحمل سنة نحو منذ املؤلم تكرارها «إنَّ فيه: قال السيايس االعتداء
وهو الكافية، املراعاة األهلني من األكثرية عواطف تراعي ال سياسة ضد فعل رد هناك
غري املتهوسة العنارص بعض ِقبل من َرِويَّة قلة عن صادر أنه كما له، يؤَسف فعل ردُّ
أمر االفرتاض هذا ترجيح يف يزيد والذي بلد. كل يف الحظ لسوء يوجد كما املسئولة،
لسان بني ودِّيٍّ اتفاق إىل الوصول فيها يؤمل التي املدة كل يف أنه وهو النظر، يستوقف
بل الجرائم، تلك من جريمة ترتكب لم فقط ليس الربيطانية والحكومة األكثرية تلك حال
تلك يف كانت مما والءً وأوفر ثقة أكثر قط تكن لم واإلنجليز املرصيني بني العالقات إنَّ
الربيطانية الحكومة أصبحت ما يوم من ذلك من العكس عىل صار األمر أنَّ مع الفرتة،
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تدابري بسبب ثم أوًال، الرسمية غري املفاوضات بسبب املرصية األكثرية بممثيل متصلة غري
االتفاق صاحبت التي التدابري بسبب وأخريًا الرسمية، املفاوضات قطع تلت التي العنف
جعل مما تأمًلا؛ والعواطف تحرًجا الحالة فزادت األمة؛ يف حقيقة لها تأثري ال أقلية مع

صعوبة.» أكثر فيه املرغوب االتفاق
األمة تخدير يف طويًال النسيمية الوزارة ينفع لم «األكثرية» إىل التقرب هذا أنَّ بَيَْد
من ينقضه ويكاد حدوده من يضيق الذي التعديل ذلك الدستور؛ لتعديل الجو وتهيئة

الوزارية. والتبعة األمة بسلطة االعرتاف وهو أساسه،
أحد، رأي إىل فيها تستمع أو األساليب، بهذه تؤخذ أن من أيقظ األمة كانت فقد
كان كما واملعتقلني املنفيني مسألة يف شيئًا تصنع لم الوزارة أنَّ وحذًرا يقظة وزادها
يف للنظر منعقًدا كان الذي لوزان مؤتمر يف مرص لتمثيل شيئًا تصنع ولم منها، منتظًرا
القديمة السيادة صاحبة الرتكية والدولة الحلفاء بني املعاهدات وتنقيح الرشق مسائل
الوزارة زالت «ما فيه: قال يناير من العرشين يف بيانًا املرصي الوفد فأذاع مرص. عىل
لوزان مؤتمر يف مرص ُمثلت فال معطلة، البالد مصالح زالت وما الصمت، خطة ملتزمة
الدستور يكون أن يف األمة حق احُرتم وال العرفية، األحكام أُلغيت وال شعبيٍّا، تمثيًال
ما رس وهذا املسجونني، الزعماء رساح أُطلق وال املنفيون، الوكالء عاد وال إرادتها، وليد
أمور وقوع عىل أيًضا متواترة «واألخبار قال: ثم والقلق.» الحرية من النفوس عىل استوىل
واإلنجليز الوزارة بني ا وردٍّ أخذًا هناك أنَّ يؤكدون فإنهم الدستور؛ مرشوع بشأن خطرية
عىل جديًدا تعديًال جهتها من أدخلت قد الوزارة وأنَّ بالسودان، الخاص بالنص متعلَقني
وتقرير النصف إىل الشيوخ مجلس يف املعينني األعضاء عدد بزيادة يقيض املرشوع نص

أمامه.» الوزارة مسئولية
معناه. يف أخرى بيانات البيان هذا وأتبع

يطلبون إنذاًرا امللك إىل ووجهوا تخطوها اإلنجليز ألن النسيمية؛ الوزارة استقالت ثم
بدًال مرص» «ملك بلقب فيه واالكتفاء الدستور من بالسودان الخاص النص حذف فيه
وتنفيذه! قبوله بعد واستقال الطلب هذا باشا نسيم فقبل والسودان»؛ مرص «ملك من

املوقف حقيقة لنفهم الوزارية املناورات حيث من الحالة نلخص أن يجب وهنا
التوضيح. إىل حاجة يف موقف ألنه الوزارة؛ هذه من باشا سعد وقفه الذي

وعديل رشدي أنَّ الوزارة لرياسة واملرشحون الوزارات رؤساء أحس ملا أنه وذاك
مقاومة عىل واحًدا حزبًا تألَّبوا املرصية السياسة يف امليدان احتكروا قد وأصحابهم وثروت
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نسيم وتوفيق مظلوم وأحمد سعيد محمد يرأسهم آخر فريًقا وأصبحوا الفريق، هذا
يصح وزاري فريق التقسيم هذا مرصعىل يف وأصبح الطراز، هذا وإخوان وهبة ويوسف
باملدرسة يسمى أن يصح آخر وفريق وأصحابه، عديل وهم املتفرنجة باملدرسة يسمى أن

وأصحابه. سعيد محمد وهم الرتكية
الوفد ود تخطب أن الرتكية» «املدرسة عىل لزاًما أصبح الفريقني بني العداء وبحكم
اإلنجليز من املكشوفة املعاونة وجه يف إليه لتستند امللكي؛ بالقرص وتلوذ إليه، وتتقرب

وأصحابه. لعديل
لسعد مظلوم وأحمد نسيم وتوفيق سعيد محمد يبديها كان التي الصداقة رس وهذا
األعمال. من بعمل مساعدته إىل يتقدمون ال أو يحاربونه جميًعا كانوا أن بعد زغلول
يوقع أن نسيم توفيق وأبى السعدي، الوفد غري وفد إنشاء يف سعيد محمد فسعى

لالثنني. صداقته عىل مظلوم أحمد ولبث القومية، التوكيالت
واتبع وأنصاره، سعد بعداء املجاهر ثروت الخالق عبد عقب نسيم توفيق جاء فلما
واستقال القومية، بالكثرة االعرتاف فيها يطلب مذكرته وكتب الوفد، إىل التقرب سياسة
طارق، جبل يف سعد إىل كله ذلك بلغ الخفية أغراضه وتنكشف الدستور ينسخ أن قبل
يقول التي الربقية إليه فكتب الوافية؛ االستقصاء ووسائل الحوادث مجرى من بعيد وهو

فيها:

الوطن. تقدير استحققتم والحكمة بالوطنية املفعم الرشيف بعملكم إنكم

فاختار نسيم، حزب ينرص أو ثروت حزب ينرص أن بني جملته يف املوقف إىل ونظر
استغراب وعدم بالرجل الظن حسن إىل به وحدا املجملة، املوازنة هذه بعد اختاره ما
املرحوم سعد لشقيق زوًجا نسيم شقيقة كانت إذ له؛ صهًرا كان أنه الجديدة سياسته

زغلول. فتحي أحمد
حينه، يف نسوغه لم كما اآلن نسوغه ال فإننا التقدير، ذلك لتسويغ هذا نقول ولسنا
وما النسيمية، الوزارة عىل سعد حكم بني باعدت التي األسباب لتبيني نقوله ولكننا

تنويه. وبما عملته بما الوزارة هذه تستحقه
الخطة الستئناف باشا يكن عديل إىل األنظار اتجهت النسيمية الوزارة سقوط بعد
ميدان إىل به ينزل حزبًا أنشأ قد باشا عديل وكان تمامها، قبل ثروت عىل اقتضبت التي

الدستوريني». األحرار «حزب ذلك أجل من وسماه االنتخاب
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تعيد رجاله من وزارة تقوم أن يرجو يزال وال استيزاره، يف يرغب ال كان امللك ولكن
مقاومة بني عديل أمام املصاعب وتعاظمت يريدها، التي املبادئ عىل الدستور يف النظر
الخطأ إصالح وصعوبة ترشيحه أيام يف السياسية الجرائم وكثرة القرص ومقاومة الوفد
تأليف عن فاعتذر تنجزها، لم التي الوعود وإنجاز النسيمية، الوزارة فيه وقعت الذي
إىل بإسنادها ١٩٢٣ مارس شهر منتصف يف األمر وانتهى اعتذاره، عىل وأرص الوزارة
تعديل يتم أن كثريًا يخىش كان ضعيف رجل ولكنه نزيه قاٍض وهو باشا، إبراهيم يحيى
الوزارة: لتأليفه التايل اليوم يف قوله الخشية هذه وضاعف يديه، عىل املطلوب الدستور
إذا عما وتساءلوا الدستور عىل أُدخل الذي التعديل عن كثريًا تكلموا قد الناس كان «إن
كما الدستور فتصدر النسيمية الوزارة أدخلته قد الذي بالتعديل تسلم وزارتنا كانت
أن هو عيوننا نصب وضعناه ما فإن اللجنة، وضعته كما أصله إىل ترجعه أم عدلته،

التحقيق.» كل األمة رغبات الدستور يحقق
األحزاب فاسرتابت ترجيحه. من فيه ما بقدر التعديل نفي من فيه ليس كالم وهذا
— رئيسهم عن نرش ما «إنَّ فيه: يقول بيانًا املرصي الوفد وكتب الفاتحة، هذه وراء بما
موضع وإرادتها األمة سيادة تكن لم الدستور ففي وإبهام؛ تنصل كله — الوزراء رئيس
العرفية األحكام ورفع وضعه، يف األمة حق اغتصاب عىل سبقه من أقر إنه بل عناية،
اإلنجليز يود التي بالقيود التضمينات قانون وإصدار اآلمال، من أمل مجرد إال لديه ليس
— قال كما — فيه يرجو ال محتوًما قضاءً أبنائها وحرية البالد سيادة بها يقيدوا أن
بأنها اكتفى فقد أهميتها عىل السودان مسألة أما والتخفيف. اللورد فخامة لطف سوى

زمالئه.» مع مباحثاته موضع ستكون
الدستور عىل أُدخلت إنها قيل التي التعديالت عىل الدستوريني األحرار حزب واحتج
العمل وأهمها العامة، السياسة يف مطالبه الجديدة الوزارة وأبلغ النسيمية، الوزارة عهد يف
ومن مجافاتها؛ من خري الكثرة مجاملة أنَّ أيقن ألنه والوئام؛ االتحاد سياسة اتباع عىل
واملسجونني املبعدين عن واإلفراج املعتقلني وفك الحال يف العرفية األحكام رفع طلب ثم
الدستور. لجنة قررتها التي للمبادئ شامًال كامًال الدستور إصدار طلب كما السياسيني،
فيه له رسد الوزارة، رئيس إىل مفتوًحا خطابًا بك فهمي العزيز عبد األستاذ ونرش
الوزارة عهد يف بالتعديل ُمست إنها وقيل الدستور، يف عنها يُستغنى ال التي املبادئ
واقتصار والنياشني، بالرتب اإلنعام يف الوزارة واشرتاك األمة، سلطة وهي: النسيمية،
دون املعينني الشيوخ عدد وإبقاء الشيوخ، مجلس دون النواب مجلس عىل الحل حق
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أثناء مراسيم إصدار وعدم رئيسه، تعيني يف الشيوخ مجلس وإرشاك املنتخبني، عدد
الربملان، عىل واملالحة التجارة معاهدات وعرض عليه، عرضها قبل الربملان انعقاد دور
ما عىل الدستور تنقيح بها ُقيد التي القيود وترك الدينية، املعاهد عىل الوزارة وإرشاف

عليه. هي
الحقانية وزير وأفىض الوزارة، تراجعت املختلفة األحزاب من اإلجماع هذا أمام
التي املادة بحذف فيه اعرتف الصحف إىل بحديث واإلبراهيمية النسيمية الوزارتني يف
أن قبل أننا لكم «أؤكد الشيوخ: عدد عن فيه وقال السلطات، مصدر األمة أنَّ عىل تنص
الشيوخ بمجلس الخاصة املادة يف عدلناه كنا تعديٍل عن عدلنا االستقالة فكرة لنا تخطر
باقية املسألة هذه تزل ولم إليها، نظرنا لفتت االستشارية اللجنة ألن عددهم؛ إىل بالنسبة

املسائل.» من كغريها البحث تحت
فقالت اإلنجليزية، الصحافة إىل مرص من الدستور مسألة يف الحملة رست ثم
صحف وساندتها الدستور. لصدور املؤخر هو القرص إنَّ الرصيحة: بالعبارة التيمس
املسألة، هذه حول مرص يف العام الرأي وتماوج واملحافظني، األحرار صحف من أخرى
العواقب، مأمون غري عسري القرص يريدها التي املبادئ عىل التعديل أنَّ للوزارة فثبت

أبريل. شهر من عرش التاسع يف بال ذي تعديل بغري الدستور وصدر
األجانب املوظفني تعويضات قانون وهو التضمينات، قانون صدر يوليو خامس ويف
مرص بني اتفاق قالب يف أُفرغ وقد الدستور، بعد اإلبراهيمية الوزارة أصدرته ما أهم
باألرض يتعلق فيما الفعلية بالحالة واعرتف الربملان، عىل تعديله ليمتنع وإنجلرتا
املحاكم من عليهم املحكوم باألشخاص وعهد الربيطانية، الحكومة عليها استولت التي
اإلنجليزية الحكومة تقبل ولم املرصيني، دون اإلنجليز رأي فيها يسود لجنة إىل العسكرية
بوعد اكتفت بل بعدها، وما الحرب أيام التدابري من اتخذته فيما التبعة تحمل أن فيه
الذي الحل عىل املرصية الحكومة مع لالتفاق الدوام عىل مستعدة تكون «أن مبهم
فيها تعود التي األحوال من حالة حدثت إذا واإلنصاف» العدل بروح الحالة تقتضيه

اإلنجليزية. التدابري جراء من الخسارة
«مع فأُلغيت باإلنجليزية، العرفية األحكام إللغاء التمهيد تم القانون هذا وبصدور
املختصة اإلعالنات إياها خولتها التي الحقوق مبارشة عىل العسكرية السلطات استمرار
يف املقررة التدابري تتم أن إىل وذلك الجنائية، الحقوق عدا فيما الصلح معاهدات بتنفيذ

فيها». يحكم أن إىل العسكرية املحاكم أمام املنظورة القضية وتبقى اإلعالنات، تلك
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يف القانون هذا عن تقل وال — اإلبراهيمية الوزارة أصدرتها التي القوانني ومن
مرص تعهدت التي الوثيقة وهو اإلنجليز، املوظفني تعويضات قانون — والرضر الخطر
األجانب، املوظفني لتعويض الجنيهات من ماليني عرشة عن يقل ال ما بأداء بموجبها
الحرية! هذه الساعة إىل تملك ال وهي غريهم، واختيار عنهم االستغناء يف لحريتها ثمنًا
سعد عن الربيطانية الحكومة أفرجت أشهر بثالثة التضمينات قانون صدور قبل
نظام تغيري «أنَّ قرر باشا لزغلول املعالج الطبيب إنَّ بالغها: يف وقالت طارق، جبل يف
األسباب ولهذه الباشا. لصحة رضوريان أوروبا يف املعدنية باملياه واالستحمام الحياة
طارق». جبل من باشا زغلول عن تفرج أن السامي املندوب استشارة بعد الحكومة قررت
الربيطانية الحكومة حملت التي األسباب أقوى من الواقع يف الصحية األسباب وكانت
أكتوبر من والعرشين الثاني يف سعًدا زار الذي موريسون الدكتور ألن القرار؛ هذا عىل
الخرب وأخفى األسيتون، أو الزالل أو للسكر مقلقة جملتها عىل الصحية الحالة أنَّ رأى

إزعاجه. من تفاديًا كتابته، بعد ل املفصَّ تقريره عىل يُطلعه فلم سعد عن
يعارض ظل اللنبي اللورد ولكن ذلك، عقب عنه باإلفراج التعجيل النية يف وكان
بالسؤال املهتمني النواب ألحد بذلك بونارلو مسرت ح ورصَّ باالستقالة، ويتوعد اإلفراج أمر
للنائب: فقال ديسمرب، شهر من عرش السابع يف بشأنه الحكومة وقرار سعد حالة عن

األثر.» عىل اللنبي اللورد إقالة معناه ذلك ولكن حسن. عنه! اإلفراج «تريدون
الربيطانية الحكومة رشوع إىل الباعث كل هي تكن لم الصحية األسباب أنَّ إال
يف اللنبي اللورد بفشل اقتناعها األخرى األسباب مقدمة ففي زغلول؛ سعد إطالق يف
بني العالقات ساءت فقد وأشياعه؛ ثروت وتأييد باعتقاله إليها يرمي كان التي املقاصد
يف قط تبلغه لم ما الحرج من وبلغت سوء، من لها يتاح ما أشد واإلنجليز املرصيني
االعتداء وحوادث جهة، من العسكرية والقضايا القمع أعمال وتعاقبت األوقات، من وقت
الرَِّىض منها املطلوب املستقلة مرص أصبحت حتى جهة، من االحتجاج ومظاهرات
املقصود هو هذا وليس متناحَرين، ين عدوَّ بني دائمة حرب ميدان كأنها واالستقرار

البلدان. من بلد يف أخرى بسياسة مقصوًدا يكون أن يمكن وال الترصيح، بسياسة
الوزراء وصار النسيمية، الوزارة بعد وزارة تأليف يف عديل وأخفق ثروت سقط وملا
آخر طلب كل عىل واملعتقلني املنفيني وسائر سعد عن اإلفراج طلب يقدمون واألحزاب
يف سياسة كل نجاح بأن الربيطانية الحكومة شعرت والحزبية، الوزارية الربامج يف
بإيعاز أو — قبلها وشعرت منفاه، يف سعد بقاء أو الحال هذه بقاء مع مستحيل مرص
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سار التي السياسة بَخَطل املحافظني صحف وبعض والعمال األحرار صحف — منها
جديد من النظر وجوب عىل كلها وأجمعت عليه، بالالئمة فأنحت اللنبي، اللورد عليها

الخرقاء. السياسة تلك عواقب يف
سعد وكيل رفعها التي القضية تلك سعد عن اإلفراج إىل دعت التي األسباب ومن
تهمه وال محاكمة بغري ُسجن ألنه اعتقاله؛ أمر ببطالن فيها الحكم طالبًا إنجلرتا يف

معروفة.
يصدر لم ولكنه الدعوى، هذه برفض صدر قد األعىل املجلس من الحكم إنَّ نعم!
األعضاء إلقناع هليشام» «اللورد هوج دجالس السري العام النائب من شديد جهد بعد إال
الظن عىل ويغلب اإلمرباطورية، عىل الثائرين معاملة يف الخطرية السابقة هذه باجتناب
رضورة فال قريب، عما حاصل اإلفراج أنَّ باإليحاء يفهمون كانوا املحكمة أعضاء أنَّ
الوزارة أنَّ املطلعني بعض إىل نمى وقد الحاصل. تحصيل أجل من الخطري املبدأ لتسجيل
وقد القضية، يف الفصل ينتهَي أن إىل وإرجاءه فرباير أول يف اإلفراج قررت الربيطانية
تقرير يف فعلها تفعل لم القضية أنَّ ذلك معنى وليس مارس، شهر من التاسع يف انتهى
منها التخلص بحسن نفسه الوقت يف واهتمت بها، اهتمت الوزارة أنَّ معناه بل اإلفراج،

القرار. ذلك اتخاذ عىل أكرهها الذي هو الحكم إنَّ يقال لئال مثيالتها؛ ومن
أحسن التي الحركة تلك — الصحة سبب جانب إىل — جميًعا األسباب أهم كان وربما
عدتهم بلغت والعمال األحرار نواب من كبري فريق بني محمود حامد الدكتور توجيهها
املرصية، اإلنجليزية السياسة فشل عن الربملانية الدوائر يف الكالم كثر فقد وتسعني؛ تسعة
للموت وتعريضه العظيم الشيخ باعتقالها الربيطانية الدولة تصم التي العار وصمة وعن
عىل األمر آخر وأجمعوا اإلفراج، وجوب يف ملحني سائلني الوزارة عىل فرتددوا منفاه، يف
األمر وأُذيع مارس شهر من والعرشين التاسع يف فقدموها املشهورة، عريضتهم كتابة

بيومني. بعدها باإلفراج
ستُلغى، العسكرية األحكام وأنَّ سيصدر، التضمينات قانون أنَّ ذلك إىل يضاف
بعودة املطالبة عىل مجمعني نواب انتخاب عن تسفر أن بدَّ وال ستُجرى، االنتخابات وأنَّ
بغري الشعب رضاء أنَّ اليقني علم يعلمون كانوا وأصدقاءه خصومه ألن بالده؛ إىل سعد
وإجراء مرص يف العسكرية األحكام إللغاء معنى وال رجاء، كل وراء من الوسيلة هذه

منفاه. يف العسكرية لألحكام خاضع املنظورين النواب وزعيم فيها االنتخابات
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اللنبي اللورد يهواه الذي الوجه عىل االنتخابات تحضري يف قويٍّا الرجاء كان ولقد
وإحجام ثروت سقوط بعد النتيجة هذه يف هناك رجاء أيُّ ولكْن وأشياعه، ثروت أيام

األنحاء؟! جميع من السياسة هذه يف امليض وصعوبة الوزارة، تأليف عن عديل
محصور غري األسباب متعدد التاريخية الحوادث كجميع كان سعد عن فاإلفراج
هذه جميع تتفق حتى االنتظار أو الزمن، مسألة املسألة كانت وإنما واحد، سبب يف

األسباب.
ومعه طولون، إىل عنه اإلفراج إعالن من أيام خمسة بعد طارق جبل سعد غادر
مع الوحدة من عناؤه اشتد ملا منفاه يف وافته قد وكانت زغلول، صفية الجليلة السيدة

الرعاية. حسن إىل والحاجة الصحة انحراف
عن مندوبون ومنهم والتهليل، بالرتحيب البحر عرض يف املرصيون الطلبة فتلقاه
وخطبوا عهده. وتجديد لتحيته خصوًصا حرضوا وسويرسا فرنسا جامعات يف زمالئهم
يزالون ال الذين يف ليفكروا اللحظة تلك يف ينَسوه أن راجيًا فيهم وخطب مآثره، يذكرون
معربًا إال لست أني هو قوتي مصدر «إنَّ قال: ثم واالعتقال، السجن قيود يف يرسفون

مستقلة.» حرة تعيش أن عىل تصميمها عن معربًا وآرائها األمة شعور عن
كانوا الذين الوفد أعضاء عن أوًال فأُفرج مرص؛ يف املعتقلني عن اإلفراج تواىل ثم
أملاظة املعتقلنييفصحراء عن مايو شهر عرشمن الرابع يف أُفرج ثم بقرصالنيل، معتقلني
واالستبسال املقاطعة منشور كتبوا الذين وأصحابه باشا الباسل حمد وهم «املخزن»،
بزيارة ُسمح ثم سيشل، إىل املنفيني عن مايو آخر يف أُفرج ثم وطنه، إىل سعد رد يف
يف بالًغا املرصية الحكومة نرشت ثم فيه، االجتماعات منع مع برهة إغالقه بعد األمة بيت
باشا؛ سعد ومنهم املبعدين» جميع عودة «بإمكان فيه حت رصَّ يوليو شهر من العرشين

بالده. إىل العودة من ممنوًعا التضمينات قانون صدور قبل ما إىل كان ألنه
يف اإلسكندرية إىل فوصل مرسيليا من سعد أبحر سبتمرب من عرش الثالث ويف
التي الكربى الحفاوة مظاهر وتكررت غِده، يف القاهرة إىل ووصل منه، عرش السابع
كانوا بما االستقبال يف األجانب اشرتاك املرة هذه يف عليها وزاد األوىل، العودة يف بها قوبل
السيارة. بها امتألت حتى واألطفال السيدات بأيدي والرياحني األزهار من عليه ينثرون
مقاطًعا يعد لم امللكي القرص ألن املرة؛ هذه الرسمية االستقباالت مشكلة انحلت وقد
إلغائها، بعد الحماية دار تعد لم الربيطاني املندوب وداُر األوىل، املرة يف كان كما الوفد

املندوب. دار وزار القرص سعد فزار
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سعيد ومحمد نسيم توفيق يَدي عىل وسعد القرص بني التوفيق مساعي ونشطت
ظهور بعد نوفمرب تاسع يف وسعد فؤاد امللك بني األوىل املقابلة فتمت مظلوم، وأحمد
أنَّ يومئٍذ املظنون وكان فيها، للوفديني النجاح وتحقق الثالثينية، االنتخابات نتيجة
األرجح، عىل مظلوم أحمد أو نسيم توفيق إىل بها يعهد قد وأنه الوزارة، يشكل ال سعًدا
هذا يف يسألونه ملن بنياته يبوح ال هو وكان بعيد، احتمال عىل سعيد محمد إىل أو
يُقِدم ال سعًدا أنَّ فزعمت مقاالتها، بعض يف التيمس صحيفة أشارت ذلك وإىل املوضوع،
يف ملحوًظا االحتمال هذا يكون أن يبعد وال … الشهرة» «مقربة ألنها الوزارة؛ تأليف عىل

التوفيق. مساعي
كان االنتخاب ألن سبتمرب؛ من والعرشين السابع يف الثالثينية االنتخابات جرت وقد
من عرش الثاني يف النواب ملجلس االنتخابات وجرت واحدة، درجة عىل ال درجتني عىل
عرش وأربعة مائتني من وفديٍّا نائبًا وتسعني ونيٍف مائة نجاح عن فأسفرت ،١٩٢٤ يناير
قاضيًا كان رئيسها أنَّ اإلبراهيمية الوزارة حسنات ومن النواب، مجلس يف األعضاء عدة
االنتخابية املعركة فأدار املحاكم؛ يف نزيًها قاضيًا كان كما االنتخاب، مبارشة يف نزيًها
عهده يف االنتخابات أنَّ املختلفة األحزاب رجال من الكثريون وشهد الواجبة، بالحيدة
يظفر ولم دائرته يف نفسه هو أخفق لقد حتى العهود، جميع يف االنتخابات أنزه كانت

يبتغيها. كان التي بالنيابة
القائمة، الوزارة تعينهم الذين األعضاء من الخمسني وتعيني الشيوخ انتخابات بقيت
سعد أعرب هذا وعىل التعيني، هذا ملبارشة الدستورية الوزارة تأليف من مناص يبَق فلم
يحيى عىل وجب الدستورية القواعد اتُّبعت «إذا فقال: سأله حني رأيه عن روتر ملكاتب
ال بشكل رأيها أوضحت البالد أنَّ األوىل كبريتني: حقيقتني أمام يستقيل أن باشا إبراهيم

االنتخابات.» يف ُهزم قد الوزراء رئيس أنَّ والثانية فيه، الشك يمكن
تتوىل أن إىل الوزارة بقاء يؤيد ال الربملانية الكثرة زعيم سعًدا أنَّ جليٍّا هذا من وبدا
وتأجل يناير، من عرش السابع يف باشا إبراهيم يحيى فاستقال املعينني، الشيوخ اختيار
أيام. عرشة بعد إال تُقبل فلم السويس، من امللك يعود أن إىل استقالته قبول يف النظر

خطب شربد، فندق يف كربى مأدبة لسعد النواب أدب بيومني قبولها إعالن وقبل
عليه، ُعرضت إذا الوزارة رئاسة سعد يقبل أن راجيًا باشا وسعيد باشا مظلوم فيها
فيه يرش لم ولكنه الوزارة، قبول يف يشء إىل فيه يرش لم مكتوبًا خطابًا وتال فنهضسعد
عليه. يسري وزاريٍّا برنامًجا يُسمى أن يصح ما السامعني عىل وعرض رفضها، إىل كذلك
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امللكي، القرص إىل سعد ُدعي اإلبراهيمية الوزارة استقالة لقبول التايل اليوم ويف
بيت يف املحتشدة الجموع عىل وتال خرج ثم ساعة، نصف نحو امللك حرضة يف فمكث

إليه. الرئاسة رتبة وإسناد الوزارة بتأليف الصادر امللكي األمر نص األمة
نصه: وهذا الوزاري بيانه سعد كتب اليوم ذلك ويف

الجاللة صاحب موالي
بشخيص ونوابها األمة ثقة جاللتكم بها قابلت التي السامية الرعاية إنَّ
إرادتها، باحرتام يقيض نيابي نظاٍم يف داخلة والبالد عيلَّ توجب الضعيف
طاملا التي الحكم مسئولية عن أتنحى أال وكالئها ثقة عىل حكومتها وارتكان
تكليفي جاللتكم شاءت التي الوزارة أشكل وأن أخرى، ظروف يف تهيبتها
حق أو حالة بأية اعرتاًفا أعبائها لتحمل قبويل يُعترب أن غري من بتشكيلها

برئاسته. مترشًفا أزال ال الذي املرصي الوفد استنكره
األمة إجماع جالء بكل أظهرت النواب مجلس ألعضاء االنتخابات إنَّ
يف الطبيعي بحقها البالد تمتُّع رضورة إىل ترمي التي الوفد بمبادئ وتمسكها
تتعارض ال التي األجنبية املصالح احرتام مع والسودان، ملرص التام االستقالل
سياسيٍّا، عليهم املحكوم عن للعفو ميلها شدة أظهرت كما االستقالل. هذا مع
الجمعية إيقاف بعد صدرت التي والقوانني التعهدات من كثري من ونفورها
وشكواها أفرادها، حرية من وحدَّت البالد، حقوق من وأنقصت الترشيعية
وحفظ التعليم بتعميم االهتمام عدم ومن واإلدارية املالية الترصفات سوء من
التقدم وسائل من ذلك وغري واالقتصادية، الصحية األحوال وتحسني األمن
وعهًدا — االنتخابات تلك وليدة هي التي — الوزارة عىل ا حقٍّ فكان والعمران؛
أكرب وتحرص منها، فاملهم األهم املسائل، هذه إىل عنايتها ه توجِّ أن منها مسئوًال
وإزالة فيها، األمة رغبات تحقيق إىل وأقربها الطرق أحكم عن البحث يف ها همِّ
املسئوليات تحديد مع األرضار من هناك ما وتاليف منها، الشكوى أسباب
بمساعدة إال املرغوب الوجه عىل يتم ال ذلك وكل فيها، املسئولني وتعيني عنها
يلزم ما بإعداد االهتمام الوزارة هذه واجبات أول من يكون ولهذا الربملان؛
واملعلومات املواد من إليه األمر يحتاج ما وتحضري العاجل، القريب يف النعقاده

الشأن. خطرية بمهمة القيام من لتمكينه
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للصائد الطري نظر الحكومة إىل تنظر وهي طويًال زمنًا األمة لبثت ولقد
يسعى أمينًا وكيًال ال لها الكيد يدبر قديًرا خصًما فيها وترى للقائد، الجيش ال
البالد إدارة يف سيئًا تأثريًا أثَّر تفاهم سوء الشعور هذا من وتولَّد لخريها،
استبدال عىل تعمل أن الجديدة الوزارة عىل فكان تقدمها؛ من كثريًا وعاق
إال ليست بأنها الكافة إقناع وعىل الحكومة، يف الثقة بحسن الظن هذا سوء
ما بحسب شئونها وتدبري عنها والدفاع لقيادتها تخصص األمة من قسًما
أسباب لتقليل وسعها يف ما تعمل أن يلزمها ولذلك العام؛ صالحها يقتضيه
جميع بني الخصام محل الوئام وإحالل العائالت، وبني األفراد بني النزاع
الدستورية الروح تبث أن يلزم كما وأديانهم، أجناسهم اختالف عىل السكان
وذلك ألحكامه؛ والخضوع الدستور احرتام عىل الكل وتُعوِّد املصالح، جميع يف
واإلخالل بها باالستخفاف كان أليٍّ السماح وعدم الحسنة بالقدوة يكون إنما

تقتضيه. بما
كل شاعًرا األمة وتريده أراه ملا طبًقا وضعتُه وزارتي بروجرام هو هذا
ضعف مع خصوًصا الهينات الهنات من ليس بتنفيذه القيام بأن الشعور
طويًال، زمنًا منه ُحرمت نظام تحت البالد ودخول صحتي، واعتالل قوتي
ومعاونة الربملان وتأييد جاللتكم وعطف هللا عناية عىل نجاحه يف أعتمد ولكني

ونزالئها. البالد أهايل وجميع املوظفني
بتشكيل السامي املرسوم يصدر أن جاللتكم استحسان صادف إذا فأرجو

الداخلية: وزارة تقليدي مع اآلتي الوجه عىل الوزارة
لوزارة باشا مظلوم وأحمد العمومية، املعارف لوزارة باشا سعيد محمد
النحاس ومصطفى الزراعة، لوزارة باشا بركات هللا فتح ومحمد األوقاف،
ومحمد الحقانية، لوزارة أفندي الغرابيل نجيب ومحمد املواصالت، لوزارة بك
والبحرية، الحربية لوزارة باشا حسيب وحسن املالية، لوزارة باشا نسيم توفيق
لوزارة أفندي غايل بطرس وواصف العمومية، األشغال لوزارة بك ومرقصحنا

الخارجية.
ُسدَّتكم. وخادم نعمتكم شاكر الدوام عىل وإني

الوزارة رئيس أنَّ وهو امللكي، القرص يف لوحظ ما البيان هذا عىل املالحظات ومن
يف األصل فجعل ونوابها»؛ األمة ثقة امللك جاللة بها قابل التي السامية «الرعاية ذكر

الناخبني. ثقة الوزارة والية
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«عبدكم العادة جرت كما يقل ولم ُسدَّتكم»، وخادم نعمتكم «شاكر قال: وأنه
املطيع». خادمكم أو الخاضع

قدماء وفيها الحقانية، لوزارة الغرابيل األستاذ تعيني القضائية الدوائر يف ولوحظ
فنقل صداها املالحظة لهذه كان وقد القانون، رجال من املوظفني وكبار املستشارين
باشا سعيد تعيني السياسية والدوائر الصحف يف لوحظ كما األوقاف، وزارة إىل األستاذ
الصف يف تعد ال التي الوزارات من وهي قديم، وزارة رئيس وهو املعارف، لوزارة
يف ونسيم مظلوم وصاحبيه سعيد اشرتاك أنَّ ذلك من وُفهم الحكومة، وزارات بني األول
بني والتقريب خصومه عىل الوفد ملعاونة به داروا الذي الدور مقابلة يف كان إنما الوزارة
يف أصيل تجانس عن فيها اشرتاكهم وليس الثروتية، الوزارة سقوط بعد والقرص الوفد

واألفكار. امليول
اعرتاًفا يُعدُّ االنتخاب ميدان سعد دخول أنَّ الناقدين بعُض الحظ ذلك قبل ومن
االعتبار؛ من لها محل ال مالحظة وهي عليه، واحتج أنكره الذي فرباير ٢٨ بترصيح
ذلك فليس اإلنجليز به اعرتف فإذا فيه، نزاع ال حق الحكومة يف املرصيني تمثيل ألن
األحزاب جميع دخلت وقد بيديه، وإسقاطه عنه النزول إىل الحق لصاحب داعيًا سببًا
الحكومة مع واملعاهدات للمفاوضات منِكًرا منها كان ما حتى االنتخاب ميدان املرصية
كان َلَما قاطعه لو وهو االنتخاب، بمقاطعة الوفد النفراد إذْن موِجب فال اإلنجليزية؛
ما باسمها يربموا وأن األمة، عن النيابة ادعاء من خصومه تمكني إال نتيجة من لذلك

وتأباه. الوفد يأباه
إىل بها يعهد وأن يقبلها، أالَّ عليه وكان الوزارة َقِبل سعًدا أنَّ الناقدين بعض والحظ
الوطني الزعيم يجيزه ال ما يجيز أن الوزارة يف وهو يُضطر لئال وحلفائه؛ أنصاره أحد
الغرض لهذا الوزارة رئاسة عن التنحي مجرد أنَّ هؤالء وفات املرصية، القضية حل يف
املصطنعة املناورات واتخاذ الوطنية، املطالب دون بما للرَِّىض االستعداد إعالن معناه
وسعد النواب موافقة األمر تطلب إذا يكون ماذا ثم املطالب، تلك عن النزول لتسهيل
االنتخابات عقب الوزارة رئاسة سعد باجتناب يُتَّقى رضر من هنا فليس النواب؟! رئيس
يتنحى أن الوطني للزعيم ينبغي إنما االجتناب. ذلك يف الرضر كل الرضر ولكن األوىل،
املصالح لتحقيق الدستور وسيلة حبطت إذا الوزارة رئاسة عن يتنحى أو االنتخاب، عن
كان ولو الحني، ذلك يف بافرتاضه سعد يطالب ال تقدير وذلك القومية، واملطالب العامة
مقتنع هو بما الجماهري يقنع أن عليه لوجب فيه مراء ال الذي القاطع العلم الغيب يعلم

الجدل. تحتمل ال بتجربة الحقيقة عىل أيديَهم يضع وأن به،
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تناقضها، التي الخطة إىل ننظر أن الخطط من خطة به نقيس مقياس وخري
نتائج يف وليس الحالتني، يف النتائج بني نوازن لكي نتائجها جميع إىل معها ونذهب
نتائج من باالطمئنان وأحق أجدى هو ما الحني ذلك يف الوزارة ورفض االنتخاب رفض

الفروض. أسوأ عىل القبول
كان وأنه املرة، هذه الوزارة قبول يف أصاب سعًدا أنَّ املعتقدين من نحن ثَمَّ ومن

املباالة. يستحق ما منها وليس األعذار، تلك من بعذر رفضها لو يخطئ
من الشيوخ مجلس نصف يجعل أن ينوي فؤاد امللك كان الدستور وضع أثناء يف

بالوزارة. الثقة يف النظر حق املجلس هذا إىل يَِكَل وأن املعينني،
واحد بعد واحًدا القرص إىل الناجحني النواب باستدعاء يأمر كان االنتخاب وبعد
بنصوص ينله لم ما النيابي السلطان من بها ينال التي الصلة وبينهم بينه لينشئ

الدستور.
هذا وحرمان الشيوخ، أعضاء من الخمسني تعيني عىل الدستور حكم استقر فلما
اختيار حق هو يتوىل أن بداهة امللك رأي من كان بالوزارة، الثقة عىل االقرتاع حق املجلس
يف وسعد فؤاد امللك بني خالف أول نجم وهكذا التنفيذ، إال للوزارة يكون وال األعضاء
االختيار، حق الوزارة يخول الذي املبدأ بتقرير حينه يف الخالف وانحسم الدستور، عهد

األعضاء. من فئة ترشيح يف امللكية الرغبة وإجابة
الوفد بني الخالف تمس ولكنها واألشكال، املراسم أزمات من أخرى أزمة جاءت ثم
أحد يسقها ولم ركابه يف السنوي التقويم ساقها األصلية، املبادئ صميم يف وخصومه

باختياره.
َوْفِديَّة القائمة والحكومة يقرتب مارس شهر من عرش الخامس اليوم أنَّ وذاك
بهذا يحتفلون فكيف هؤالء، لجميع بغيض نظام فرباير ٢٨ وترصيح ، َوْفِديٌّ والربملان
املرصيني بني الغالب والرأي االستقالل، عيد ألنه املاضية السنة يف به احتفلوا لقد اليوم؟!
عىل السنة هذه به يحتفلون فهل الترصيح، ذلك عىل يرتتب ولن يرتتب، لم االستقالل أنَّ
صاحب لقب وإعالن الدول إىل مرص تبليغات من به يرتبط ما مع يهملونه أو املعنى، هذا
الفتتاح اليوم ذلك باختيار سعد حلَّها وقد األيام. مشاكل من بحقٍّ مشكلة الجاللة؟
بعيد احتفاًال تتعطل أنها يفهم أن شاء فلمن الحكومة، دواوين فيه تعطلت فإذا الربملان.

البالد! يف األوىل النيابية الهيئة وافتتاح الدستور،
األول، الربملان يفتتحان امللك جانب إىل اليوم ذلك يف سعد وخرج كان، وهكذا
هتاف مرة ألول وُسمع النيابة. ودار عابدين قرص بني والجند الجماهري وتالحمت
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ويحيا امللك «يعيش املوكب ذلك شعار وكان واحد، صوت يف وسعد امللك بحياة الجماهري
بني كثيًفا الحجاب كان إذ النيل؛ وادي أنحاء يف ذلك قبل تُسمع لم كلمة وهي سعد»،
هتفوا كلما الجماهري فعود منفاه، من سعد عاد أن إىل كذلك يزل ولم والرعية، القرص
عليه يجيبون فكانوا امللك»، وليحَي مرص، «لتحَي نادوا: بل قائًال يجيبهم أن بحياته
امللك اجتمع يوم هتافهم كان وكذلك سعد»، ويحيا امللك «يعيش األمرين: بني قني موفِّ
املسامع من تقع لم الناشئة البدعة هذه أنَّ التقادير عجائب ومن واحد، موكب يف وسعد

االستحسان. موقع امللكية
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الوزارة رئاسة يف

ومعضالتها: وأزماتها األوىل الشعب وزارة ذُكرت إذا يقول باشا سعد كان

مستقلون! أننا قنا وصدَّ جدٍّا أخذناها أننا الوزارة تلك يف األكرب عيبنا إنَّ

سعد من مطلوبًا كان الذي ألن فيه؛ شك ال اإلنجليزية النظر وجهة من عيب وهذا
ثمن يؤدي ما بمقدار ولكن مستقلة حكومة رئيس أنه يصدق أن هو — يظهر ما عىل —
للسياسة كان كلما االستقالل ينىس ثم والتكاليف، املغارم من فيه ما ويحمل االستقالل،

الوجهني. ذي الدور ا هذا تمثيل يف ذلك بعد وشأنه وهو تبتغيه، مطلب الربيطانية
فاكتفى االستقالل، كرواية طويلة رواية يف وجهني ذي دور لتمثيل يخلف لكنه
كما وزارته يف ومىض الصحيح، االستقالل جانب وهو واحد جانب من الدور بتمثيل
الدور بهذا تقنع أن الربيطانية للسياسة وترك مستقلة، أمة يف حكومة رئيس كل يميض
الدور بتمثيل هي فتقوم واملراسم، الظواهر وراء من الخفية أغراضها تعلن أو الرصيح،

الوجهني. ذي
االحتالل جيش نفقات وألغى السياسيني، السجناء جميع عن باإلفراج وزارته بدأ
مطالب من مطلب االحتالل بقاء كأن املرصية، امليزانية يف تُدرج كانت التي اإلنجليزي

البالد!
الرسمية؛ صفتهم لهم ترسمها التي القانونية حدودهم إىل اإلنجليز باملوظفني ورجع
املرصية الحكومة يخدمون موظفون هم الذين الفنيني، والخرباء املستشارين صفة وهي
للوزير األخري الرأي ويرتكون يعلمون، بما فيجيبون يُسألون اإلنجليزية، الحكومة ال

املسئول.
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هي وحدها إرادتهم كانت أن بعد للقوانني خاضعني املوظفون هؤالء وأصبح
بتحقيق أمر املواصالت ووزارة املالية بوزارة بعضهم أعمال يف الخلل ظهر فلما القانون.
للمحاكمة تقديمه عىل وأرصَّ التأديب، مجلس إىل منهم واحًدا وقدَّم إليهم، املنسوبة التهم

املندوب. دار احتجاج من الرغم عىل
هًوى أو مصلحة، له إنجليزي كل من األوامر تتلقى أن املرصية الحكومة عىل وكان
يف — مثًال — يعمل كارتر مسرت فكان املوظفني، من يكن لم ولو عليها السيطرة يف
وال يشاء، وملن يشاء حني وإغالقها بفتحها ويستبد آمون»، عنخ «توت مقربة تنظيف
رجل أنه املقربة يف حقه وكل واإلغالق. الفتح مواعيد من اآلثار مصلحة تقرره بما يبايل

بني. املنقِّ لجميع الحكومة بها تسمح التي بالرشوط اآلثار عن التنقيب يف له مرخص
ينذره برقية باشا سعد إىل وأرسل لها، يكرتث لم خطئه إىل الحكومة نبهته فلما
ينتظر ما الحالة هذه يف ينتظر وهو املرصية»، الحكومة ومقاضاة املدفن «بإقفال فيها
ألن كان؛ كيفما املحتلني السادة من واحد تهديد إليها ينتهي مرصية حكومة كل من
يسمعوا أن املرصيني من يقبل ال وهو إنجليزي، مفتش أو ملستشار الوزارات يف املرجع
يقول: إليه كتب سعد إىل اإلنذار وصل فلما واإلذعان، الخوف إىل يرسعوا وال التهديد هذا
الزيارات مواعيد تكون أن تريد الحكومة ولكن الحكومة، تقاضوا أن يف الحرية «لكم
أُضطر أن عيلَّ يشق فإنه تقولون، كما املدافن بإغالق يتعلق ما وأما ومحرتمة، مصونة
يسلم أن يمكن ال بحق تدعونه الذي العلم وأنَّ لكم، ملًكا ليس املدفن بأن تذكريكم إىل
ترك عىل — تمييزهم تريدون أفراد بزيارة خاص أمر أجل من — زمالئكم مع بإقدامكم
كله العالم بها يهتم بل اهتمام، أعظم وحدها مرص بها تهتم ال التي العلمية التنقيبات

أيًضا.»
بني باالستياء قوبل ولكنه الحكومة، حقوق وال اإلنصاف حدود يعدو ال جواب إنه

اإلنصاف. يخالف ألنه ال تعودوه، ما يخالف ألنه اإلنجليزية؛ الجالية
املستعمرات مع «ويمبيل» معرض يف رسميٍّا سيمثل السودان أنَّ سعد إىل نمى وملا
يف لالشرتاك السودان ُدعي قاعدة أي «عىل يسأله: السودان حاكم إىل كتب الربيطانية،
الحكومة إذن غري من فيه ترشكوا أن قبلتم وكيف باملستعمرات؟ الخاص املعرض هذا

املرصية؟»
الربقية، تلك نبأ أبلغه السودان حاكم بأن الربيطاني املندوب دار من الرد فجاءه
بفحوى املرصية الحكومة إىل وسيكتب املسألة، عن يستفرس حكومته إىل كتب وأنه

جوابها.
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له: ويقول رده تأخري سبب ما يسأله السودان حاكم إىل أخرى مرة سعد فكتب
خصائصكم، من هي بأعمال لتعلقها سواكم دون شأنكم من كلفتموها التي املسائل «إنَّ

مىض.» عما زيادة الرد يتأخر أال وأرجو منكم، الرد انتظار يف زلت ما وإني
مرص احتجاج حكومتها ليبلغ اإلنجليزية بالعاصمة املفوض مرص وزير إىل وأبرق
الحكومة علم بدون الربيطانية باملستعمرات خاص معرض إىل السودان دعوة عىل
األمرين كال ويف الحكومة، تلك من إذن بغري الدعوة السودان حاكم قبول وعىل املرصية،

املرصية. للحكومة ه موجَّ ودي غري وعمل مرص، حقوق عىل اعتداء
املطلوبة املعلومات أبلغ ألنه التأخري؛ من باالعتذار العام الحاكم من الرد جاءه وقد
وحكومة املرصية الحكومة بني للمخاطبة املعتاد الطريق هو الذي السامي املندوب إىل

املتبعة. باإلجراءات عمًال السودان
إىل السودان دعوة عن ببيان مشفوًعا اللنبي اللورد من املعنى بهذا الرد وجاءه

فيه: يقول املعرض

هت وجَّ إذا رأيها أخذ تطلب أن لها ليخطر يكن لم الربيطانية الحكومة إنَّ
شبيه تجاري معرض يف لتشرتك السودان لحكومة دعوة املرصية الحكومة
رجوع ودون مبارشة السودان حكومة قبلت أن سبق وقد مرص. يف يُعقد بهذا
املرصية الحكومة عرضته ما الربيطانية الحكومة أو السامي املندوب دار إىل
والصناعة للتجارة املرصي املكتب يف السودان ملعروضات تخصيصحجرة من
ويمبيل معرض فإن أخرى جهة ومن .١٩٢٠ سنة يونيو يف وذلك بالقاهرة،
ذات متنوعة أخرى أشياء فيه إنَّ بل الربيطانية، اإلمرباطورية عىل وقًفا ليس
من ومعرض نياجرا، لشالالت ونماذج فاريس، ملسجد صورة مثل عامة، فائدة
الخاص القسم يف املعروضة والفهارس الخرائط يف موصوف والسودان التبت،
لتساؤل محل ال ولذلك املرصي؛ اإلنجليزي السودان باسم الرشقية بأفريقيا

فيه. السودان اشرتاك عن للمعرض الزائرين

فيه: يقول اللنبي اللورد إىل بخطاب سعد أجاب وقد

١٨٩٩ سنة اتفاق — املذكور االتفاق من الثالثة املادة نص من جليٍّا يتضح
من سلطته ويستمد مرص ملك يعيِّنه موظف العام السودان حاكم أنَّ —
للقوانني إعالن كل أنَّ عىل رصاحًة الرابعة املادة وتنص ذاته، التعيني هذا
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وإىل القاهرة يف الربيطاني املعتمد إىل الحال يف يبلغ أن يجب واللوائح واألوامر
الطبيعي الطريق يكون عليه وبناءً املعظم؛ الخديو سمو نظار مجلس رئيس
الطريق هو إنما العام السودان وحاكم املرصية الحكومة بني للتخاطب الوحيد
الحكومة كانت وفعًال .١٨٩٩ سنة اتفاق واضعو قصده ما وهذا املبارش،
تلت التي املدة غضون يف مبارشة يتخاطبان العام السودان وحاكم املرصية

… االتفاق توقيع

قال: ثم

إىل بالنظر أنه بينت فقد ويمبيل، بمعرض السودان تمثيل جهة من أما
السودان إدارة يف الثنائي الحكم يربره أن يمكن ال فيها، حدث التي الظروف
اعرتاض أي املرصية الحكومة لدى يوجد كان ما أنه أوضحت كما الداخلية،
حال هذا وليس بحت، تجاري أو صناعي معرض يف السودان يمثل أن عىل
املستعمرات معرض يف السودان تمثيل عىل احتججت ولذلك ويمبيل؛ معرض
املعرض هذا يف السودان تمثيل يكون أال يرسني كان أنه شك وال الربيطانية.
يف وتيبت املتحدة والواليات العجم تمثيل فيه وضع الذي املوضع نفس يف إال
الحادث ألن آسف أني تقدم ما عىل أزيد ألْن حاجة يف ولست املذكور. املعرض
البحث سيدور كلها السودان مسألة إنَّ نعم! املفاوضات. أبواب عىل ونحن وقع
عمل كل عىل أحتج أن واجبي من ولكن مكدونالد، املسرت وبني بيني عليها

مرص. بحقوق ا ماسٍّ أعتربه

الذي األول الحق هو االستقالل كان ومكدونالد سعد بني املفاوضات موعد حان وملا
أو دعوى كل يف ذلك بعد ملحوًظا ليكون فيها الحديث مبتدأ وجعله املفاوضة، عليه بنى
الذي األبيض الكتاب من مكدونالد مسرت يقول ذلك ويف الربيطانية، املصالح عن مطلب
باشا زغلول يل أوضح املرصية الوزارة رئيس مع محادثاتي أثناء أكتوبر: سابع يف صدر
قد كنت فإذا مرص. يف الحارضة الحالة يف إدخالها من ا بدٍّ يرى ال التي التعديالت هي ما

يأتي: كما هي التعديالت فهذه الفهم حق فهمته
املرصية. األرايض من الربيطانية القوات جميع سحب أوًال:

القضائي. واملستشار املايل املستشار سحب ثانيًا:
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الخارجية العالقات يف سيما وال املرصية، الحكومة عىل بريطانية سيطرة كل زوال ثالثًا:
إىل الربيطانية الحكومة أرسلتها التي باملذكرة تعرقل أنها باشا زغلول ادَّعى التي
سعي كل تعد الربيطانية الحكومة إنَّ قائلة: ١٩٢٢ سنة مارس ١٥ يف األجنبية الدول

ودي. غري عمًال مرص شئون يف للتدخل أخرى دولة من
مرص. يف واألقليات األجانب حماية دعواها عن الربيطانية الحكومة عدول رابًعا:

حماية يف كانت طريقة بأية االشرتاك دعواها عن الربيطانية الحكومة عدول خامًسا:
السويس. قناة

زغلول بها فاه التي البيانات بعض إىل النظر ألفت فإنني السودان شأن يف أما
مايو، ١٧ يف الصيف يف املرصي الربملان أمام الوزراء مجلس رئيس باعتباره باشا
املرصي الجيش قيادة وجود «إنَّ قال: باشا زغلول أنَّ الصدد هذا يف علمته مما ويؤخذ
كرامة مع يتفق ال الجيش هذا يف بريطانيني ضباط وإبقاء أجنبي ضابط يد يف العامة
املرصية الحكومة رئيس من رسمية بيانات يف الشعور هذا مثل فإبداء املستقلة.» مرص
وضع بل صعب، مركز يف باشا ستاك يل الرس الرسدار وضع عىل يقترص لم املسئول

املركز. هذا يف أيًضا املرصي بالجيش امللحقني الربيطانيني الضباط جميع
املايض يونيو شهر يف ملرص ادعى باشا زغلول أنَّ يل نُقل قد أنه أيًضا يفتني ولم

غاصبة. بأنها الربيطانية الحكومة ووصف العامة، السودان ملكية حقوق
يكن لم قالها التي السابقة األقوال إنَّ يل قال ذلك يف باشا زغلول حادثت «فلما

«… أيًضا املرصية األمة رأي بل فقط، املرصي الربملان رأي صدى فيها مردًدا
فرفض تنتهَي أن القضائي املستشار مدة أوشكت املفاوضات من العودة وبعد
عرش الثاني يف ذلك وكان يشغلها، كان ملن العقد تجديد وأبى الوظيفة، هذه إبقاء سعد
أن منها كسبه ما كل ليكون املفاوضة إىل يذهب لم ألنه العام؛ لذلك نوفمرب شهر من

تجاب. ال بطلبات قضيته من قابًعا اإلنجليزية، السياسة لتنفيذ متطوًعا يعود
وسعه يف كان هل نسأل لكننا صدق! بما وعمل مستقلون أننا سعد صدق جرم ال
عىل الدور يمثل أن — املرصيني عن فضًال — اإلنجليز عند ينفعه كان وهل يصدق؟ أال

وجهني؟
ينادي لزعيم ينبغي ما إال الوزارة يف هذا بمسلكه يفعل لم أنه َليفهمون الكثريين إنَّ
ما فعل أنه كذلك َلفهموا جوانبه جميع من املوقف إىل نظروا لو ولكنهم وطنية، بقضية
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كثر أو قل يشء يف يفرط وال العواقب، ويَحذر الواقع يلمس الذي اللبق للسيايس ينبغي
يشء». «ال أجل من

كل إىل الوصول يف املفاوضات من يطمع يكن لم سعًدا بأن القول إىل حاجة وال
دعوى كل عن واحدة دفعة اإلنجليز نزول وهو املطالب، من األبيض الكتاب يف جاء ما
نصابها يف األمور يقر أن مسئوًال كان ولكنه يرومونها، مصلحة كل يف وتهاونهم يدعونها
مفاوضة من النجاح يأمل أن استطاعته يف وليس موضعها. يف املرصية القضية ويضع
واإلعطاء، املنع يف الحق صاحبة هي وإنجلرتا املطاِلبة هي مرص أنَّ فيها األساس يكون
قبلت إذا وأنها بالدها، يف الحق صاحبة هي مرص أنَّ للمفاوضة الصالح األساس وإنما
والصداقة. السالم يف ورغبتها نيتها حسن من فذلك الربيطانية، املصالح بعض تراعَي أن
الطبيعي الجواب فكان تطلبون؟ ماذا املفاوضة: بداءة يف سعًدا مكدونالد مسرت سأل وقد
الصفة عىل تكون أن املستقلة البالد شأن وإنما مربًة، وال سخاءً إنجلرتا من نطلب ال أننا
الداخلية سياستها يف الحكومة عىل سيطرًة وال إمالءً ال األبيض؛ الكتاب يف تقدمت التي
يف والرغبة الهوادة عىل ودليل مرص، من عطاء فهو ذلك من نقص ما وكل والخارجية،

الوفاق.
الوزارة وبني بينه يخلوا لم اإلنجليز أنَّ سعد يعلم أخرى جهة ومن جهة، من هذا
عىس الوزارة وبني بينه أخلوا ولكنهم الزعامة، من مركزه ويثبتوا الحكم يف له ليمكنوا
الحاكم سعد من فيسمعوا وشنآنه، غريته من وتكف ومطامعه الحكم أعباء تكبحه أن
الذي غري حاٍل عىل زعيمهم يروا أن املرصيون يلبث وال الزعيم، سعد من سمعوا ما غري
يف جعجعة إال ليست الوطنية الزعامة إنَّ لهم فيقال توقعوه؛ الذي غري وضعٍف عهدوه
الزعماء يصبح ثم املآرب، عىل ومنافسة املناصب يف طمًعا املسئولني غري بها يلغط الخالء
األمم عناء ويذهب ويقولون، يعملون وفيما ويرفضون، يقبلون فيما سواءً الزعماء وغري

الريح! مع وجهادها
أيام يف وضوًحا وازدادت سعد مع اإلنجليز سوابق من واضحة النية هذه كون وعىل
اللورد بها فاه بل واالستقرار، الظن عىل فيها األمر يقترص لم األيام؛ تلك وبعد الحكم
رؤساء من يلقاه ملن يقول راح حيث السعدية؛ الوزارة قيام بعد السودان يف فعًال اللنبي
يخرج كيف وسنرى قفص! يف زغلوًال وضعت «لقد الوزارة: تلك عىل الناقمني اإلنجليز

فيه.» يبقى أو منه
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ولم ينهزم، لم أنه مرءوسيه روع يف ويدخل مهابته ليحفظ ذلك يقول كان ولعله
حسب عىل مقصود تدبري وبغري منه كره عىل الوزارة إىل ثم مرص إىل زغلول رجوع يكن

سرتيت. دوننج رجال معه وينويه ينويه، ما غري الحقيقة يف يقل لم ولكنه رأيه،
القضية حل يف ينجح أن — يتمنى كان بل — يود كان مكدونالد مسرت أنَّ شك وال
هو لنجاحه ذلك يودُّ كان أنه إال زغلول، سعد مع بصددها االتفاق وإبرام املرصية
يريض الذي والحل بقائه، عن واألحرار املحافظني وإرضاء املتداعية وزارته توطيد يف
نجاًحا وال لسعد نجاًحا يكون لن إسقاطها يريدون متداعية عمال وزارة عن املحافظني

املرصية. للقضية
أو يُرجى التي العواقب عىل وترصيحاته مكدونالد أحاديث من الطوالع دلت ولقد
فرباير، ٢٨ ترصيح يقر ال سعًدا أنَّ يعلم كان مكدونالد فإن إليها، تؤدَي أن يُخىش
إذا وأنه سيشل، إىل بنفيه يمهد أن بعد إال مرص يف إعالنه يتيرس لم الترصيح هذا وأنَّ
الترصيح، هذا أساس عىل دخولها يقبل أن باملعقول فليس سعد مع مفاوضات جرت
يدعو ما أساس هو الترصيح أنَّ مرة بعد مرة يعلن يفتأ ال مكدونالد كان هذا ومع
إنَّ قال أنه ولو املوضوع، هذا يف تتحول ال الربيطانية السياسة وأنَّ مفاوضات، من إليه
ترصيحها، عن الربيطانية الحكومة من نزوًال ذلك اعتُرب َلَما قيد كل من حرة املفاوضات
املقصود كان فكأنما األساس. ذلك عىل املفاوضات دخول املرصي للزعيم ييرس كان ولكنه
يقدم وهو الوزارة قبل به يعرتف يكن لم بما االعرتاف إىل عاجًال سعد اضطرار هو
موقفه ينقض أن منها يصيبه ما كل يكون وقد النجاح، فيها يضمن ال مفاوضات عىل
املناصب أجل من التقلب نفسه عىل يسجل وأن لخصومه، عليه الحجة يقيم وأن بيديه

النقيض. إىل النقيض من الحكومية
والترصيحات بالخطب وتقاذف املواعيد يف مطاولة بعد إال املفاوضات هذه جاءت وما
فيه جاء حديث مكدونالد مسرت إىل ذلك أثناء يف وُعِزي مرصوالسودان، يف مدبرة وحوادث
عىل حدوثها يف املسئولية تقع السودان، يف لها يؤَسف حوادث نفسه الوقت يف «حدثت أنه
بعض دبرها الحديثة القالقل أنَّ االعتقاد تمام معتقد وإني جدال. بال املرصية الحكومة
املتطرفني». أعمال عن الطرف غض باشا زغلول دولة وأنَّ املرصية، الحكومة أعضاء

للكالم محل هناك يكون أن ما بحال يمكن «ال أنه فيه جاء بوعيد الحديث انتهى ثم
ويف القناة منطقة عن الربيطانية القوات إبعاد أو مرص، عن الربيطانية الجنود جالء يف
هذا عن سعد فأغىض الطوارئ»، لجميع التامة العدة أعددنا إننا أقول أن استطاعتي
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العودة تذكرة أخذ بأنه إكسربس الدييل مراسل مع حديث يف رصح بأن واكتفى الوعيد،
أن ينتظر ظل إنه قال ثم — باريس يف يومئٍذ وكان — سبتمرب ١٧ يوم يف مرص إىل
من أكثر ينتظر أن يرغب ال ولكنه لالجتماع، واملكان الزمان الربيطانية الحكومة تعني
موعد برتتيب له تسمح ال املقبلة مواعيده بأن مكدونالد مسرت رصح أن وبعد اآلن ذلك

للمقابلة. قريب
إنه قائًال إليه املعُزوَّ الحديث مكدونالد مسرت وكذَّب أثره، الترصيح لهذا فكان
خبيثة مناورة بأنها املراسل أقوال ووصف … إليه ُعِزي ما لسماع الدهش أشد دهش

صحافة! يسمونه مما
إعادة يف االشرتاك يف شديدة رغبة يرغب إنه قائًال سعد إىل مكدونالد مسرت وكتب
هذا أواخر يف بلندن ملقابلته مرسوًرا يكون وإنه البلدين، بني العالقات يف التفاهم حسن

الشهر.
وفد أنَّ داللتها لها التي املصادفات من فكان لندن، إىل سعد سافر ذلك وعىل
كان ويمبيل معرض يف السودان لتمثيل اإلنجليزية الحكومة استقدمته الذي السودان
الهاتفني أشد وكان اإلنجليزية، العاصمة إىل سعد وصول عند املحطة عىل املستقبلني بني
فجعلوا وفارس، الهند أبناء من رهط السودانيني وشارك النيل، وادي الستقالل هتاًفا
أنَّ من يقال ما بذلك وكذَّبوا الكبري، الرشق لزعيم اإلنجليزية وباللغة بلغاتهم يهتفون

وتحضري. بتدبري إال حصلت حيث تحصل ال املظاهرات هذه
من هنالك ما يكفه لم مكدونالد مسرت وكأن لقاء، أول من بالفشل الظواهر أنذرت
واإلغراء واإلساءة التكدير غري فيها خري ال صبيانية «مناورة» إىل فعمد والعالمات، النذر
جاءته واإلعياء، باملرض معتذًرا بيته حجرة يف سعًدا استقبل أن فبعد والعناد؛ بالتشاؤم
يف يعتذر وخرج وإعياءه، مرضه ونيس الديوان، إىل مهروًال فوثب غرة، حني عىل رسالة
استكثر ولعله للديوان!» ومسائل البيت لحجرة مسائل «هناك يقول: وكأنه اكرتاث غري
املفاوضة أساس من ويستوثق املواعيد مطاولة من يأنف أن مرصية وزارة رئيس من
تستحقه ما مبلغ الصبيانية املناورة بهذه يُريَه أن فأراد … سعد فعل كما فيها البدء قبل

واالهتمام. االحتفاء من العظمى بريطانيا وزارة رئيس عند مرص قضية
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ملراسيل سعد وقال األسبوع. تستغرق تكد ولم أكتوبر أوائل يف املفاوضات وانقطعت
اإلنجليزية: الصحف

جعلتها عديدة بصعاب اآلن ترتطم مكدونالد وزارة أنَّ ذلك مع الحظت …
— شواغله كثرة من بالرغم — مكدونالد مسرت يل وقال بالسقوط. مهددة
حرية أكثر رجل مع املناقشة أختار ولكني وإياي، للمناقشة استعداد عىل إنه

جانب. كل من بالشواغل محاط وهو منه، مشغلة وأقل
مرص! حقوق يمس اتفاق عىل ع ألوقِّ لوندرا إىل أتيت أنني ظانٌّ يظن وال
أكسب لم كنت فإذا ألخرس. ال ألكسب أتيت إنني الخطأ. يف وقع هذا ظن فمن

شيئًا. أخرس لم فإنني شيئًا

باريس: من عودته بعد املاتان مع حديث يف وقال

السويس قناة عىل بريطانية قوات بحفظ للتمسك نظًرا فشلت املحادثات إنَّ
يقبل فقد كافية، غري تلوح للقناة املرصي القطر حماية كانت إذا وإنما …
أن يسعها ال مرص وإنَّ األمم. عصبة حماية تحت القناة يضعوا أن املرصيون

السودان. عن تتخىل

باريزيان: البتي مع حديث يف وقال

عىل يمكن ال املباحثات يف الرشوع أنَّ اشرتطت املحادثة يف الدخول قبل إني
تم أمًرا هناك إنَّ ثم بها. يرض أو مرص حقوق يمس أن الوجوه من وجه أي
املفاوضة هذه فإن مفاوضات، إىل املحادثات أفضت إذا أنه وهو به، التسليم

للند. الند مفاوضة تكون أو التامة، املساواة حد عىل تجري

أن ينبغي كما إال الوزارة يف يسلك لم الزعيم سعًدا أنَّ تقدم ما جميع من فرُيى
من له مفر ال ك َرشَ إىل يسوقونه كانوا إنهم األمور. بعواقب الخبري املحنك الوزير يسلك
مقدور يف وليس طريق، آَمن لها واختار النجاة هو اختار وقد منه، النجاة أو فيه الوقوع

توخاه. مما الوطنية القضية وعىل عليه أجدى وال آمن طريق عىل يدله أن ناقد
هذا يفيد أن عىس ماذا ولكن آخر، موعد إىل املفاوضة تأجيل الوسع يف كان نعم،
إىل أقرب وال منه قياًدا بأسهل يليه الذي فليس سقط إذا مكدونالد مسرت إنَّ التأجيل؟
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تفشل، أن الزب رضبة وكان الزب، رضبة كان املحادثات يف فالدخول املرصيني، إجابة
بالسياسة عالقاته ويف مفاوضاته يف سعد يسلك أن التقدير هذا مع الزب رضبة وكان

الخبري. والسيايس القدير الوزير مسلك بعينه وهو الزعيم، مسلك الربيطانية
مسألة يف سيما وال األوىل، اللحظة من السعدية الوزارة صادمت قد املتاعب أنَّ عىل
حال والسودان، ملرص التام االستقالل عىل العرش خطاب ينصيف أن أراد فلما السودان.
— مبارشة امللك جاللة إىل العظمى بريطانيا وجهته الذي اإلنذار عبارة ذلك وبني بينه
يشأ ولم والسودان». مرص «ملك اسم عىل الدستور الشتمال — النسيمية الوزارة عهد يف
عبارة عن سعد فاستغنى القبيل؛ ذلك من أخرى ألزمة يستهدف أن العرش صاحب
ملرص بالنسبة القومية األماني «تحقيق بعبارة والسودان ملرص التام االستقالل تحقيق

والسودان».
لها النواب تعرض حني االستقالة، إىل بسعد تدفع أن أوشكت التي العبارة وهي
القومية اآلمال إنَّ فيه: يقول بتفسري أحاديثه بعض يف أتبعها وقد والتفسري، بالتعديل

التام. االستقالل هي
سعد خصوم من والتعنت واإلحراج والجدل السؤال مثار السودان مسألة زالت وما
عىل الوزاري املنصب ينقلب أن يريد الفريقني كال واحد، وقت يف واملرصيني اإلنجليز
كيف يرى أن يريد وال ويفشل، يعجز كيف يرى أن يريد وكالهما ُمرديًا، ًكا َرشَ سعد

القضية. وكرامة الزعامة بكرامة وينجو يقتدر
تُعرض كانت كما السودان ميزانية بعرض يطالبون النواب مجلس يف فاملعارضون

برملان. أول عىل تُعرض أن أحرى وهي الشورى، مجلس عىل
للحكومة والءهم ليعلنوا واألتباع األذناب يجمعون السودان يف اإلنجليز واملوظفون
املحبوبة العادلة الحكومة لتلك واإلخالص بالتبعية واستمساكهم غريها، دون الربيطانية

املرصيني. بحكومة تعريًضا
النيل وادي بوحدة املتعلقني السودانيني من بمظاهرة املظاهرة هذه قوبلت وإذا

األليم. العذاب بهم وحاق الشديد، البطش بهم حلَّ
فخصوم — غريها إليه يشكون من لهم وليس — السعدية الحكومة إىل َشَكْوا فإذا
يمعنون املرصيون وخصومه والتعذيب، البطش بزيادة إحراجه يف يمعنون اإلنجليز سعد
املسئولني، للموظفني والعقاب الحساب وتعجيل املعاقبني، عن اإلفراج بطلب إحراجه يف

أشهر. ثالثة الوزارة عىل يميض يكد ولم استقال، أنه وذاك هذا من وكان
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العمال حكومة — الربيطانية الحكومة باسم بارمور اللورد ترصيح بعد استقال
كان». معنًى بأي السودان ترتك لن الربيطانية الحكومة «بأن —

فيه: جاء والشيوخ النواب مجلَيس يف مثله بترصيح الترصيح هذا عىل سعد فأجاب

بأن أرصح املوقرة، حرضتكم ويف جميعه، املرصي الشعب عن بالنيابة إنني
األمم حقوق إنَّ … عاشت وما حييت ما السودان عن تتنازل لن املرصية األمة
… أصحابها دون بها أتمتع أن أريد إني الغاصب يقول أن بمجرد تضيع ال
مستعمرة، ألنه ال السودان، عن نتنازل أن مطلًقا يمكننا ال السادة، أيها نعم
تعيش أن ملرص يمكن ال ألنه بل حياتنا، منبع ألنه بل كياننا، من جزء ألنه بل

أصًال. السودان بدون

يجرس أن دون الترصيح ذلك مثل نفسها تبيح أنها الربيطانية الحكومة ظنت وربما
ويذهب عنه ويغيض فيسمعه الوزارة، منصب يف قائم ألنه نفسه؛ مثله إباحة عىل سعد
الترصيح عىل إجابته فكانت مقاًال! به يسلم أن قبل سكوتًا به مسلم وهو املفاوضة إىل
له قيًدا يحسبونها التي الوزارة يف زهده عن يعرب أن معها حتًما وكان حتًما، بمثله
أبدى كما — له وأبدى استقالته، قبول امللك فرفض استقال وقد اإلغضاء، عىل يجربه

اإلنجليزية. الترصيحات عىل للرد الكفاية به ح رصَّ فيما أنَّ — والنواب الشيوخ
الوزارة، يف يعمل كيف واملرصيون اإلنجليز خصومه يرى أن إذْن املقصود يكن لم
بأمانة ويخل الوزارة يف يتغري وكيف العمل، عن يعجز كيف يروا أن املقصود كان بل
يصنع أن املدخولة النيات بهذه محاط وهو له وليس زعيم، وال وزير هو فال الزعامة،
يف هما ومراس، ثبات من به عالجه ما بغري املنصوب ك َ الرشَّ يعالج وأن صنع ما غري

األريب. وحيطة املجاهد وإخالص السياسة، وحيلة الزعامة إقدام واحد وقت
جنايتان عهدها يف فوقعت باإلحراج، أصيبت كما باإلجرام سعد وزارة أصيبت ولقد
سعد اعتقاد يف وكلتاهما وزارته، إىل موجهة واألخرى حياته إىل موجهة إحداهما وبيلتان،

واحد. تدبري من
ينتوي كان حني العاصمة، محطة يف عليه االعتداء حادثة فهي األوىل، الجناية أما

.(١٩٢٤ سنة يوليو ١٢) األضحى عيد ترشيفات لحضور اإلسكندرية إىل السفر
سبيل عن األمة تصد رأيهم يف ألنها املفاوضات؛ أعداء من مفتون شاب عليه اعتدى
وألنه املفاوضة، يف يرغب ألنه سعد؛ إرهاب تعمد إنه التحقيق يف وقال الناجع، الجهاد

معقولون.» رشفاء خصوم اإلنجليز «إنَّ قال:
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يطلق أن الجاني وحاول صدره، يف ثم األيمن الساعد يف الرصاصة أصابته وقد
به أحاطوا الذين الرشطة رجال لوال بتمزيقه وا وهمُّ الجماهري، عليه فتكاثرت غريها
اختفى الجاني مع كان الذي املسدس أنَّ االعتداء هذا يف حدث ما غرائب ومن فأنقذوه.
رأى أنه الجاني من مقربة عىل كان محاٍم وشهد أثر، عىل له يُعثر فلم االعتداء عقب
بأنه واعرتف ذلك الضابط وأنكر جيبه، يف يخفيه الرشطة ضباط من إنجليزيٍّا ضابًطا
الزحام. يف وانكرست يحملها كان التي املنشة مقبض كان ولكنه جيبه، يف شيئًا أخفى
باشا نشأت حسن عليه اإلرشاف عىل واستمر الوزراء، بعض التحقيق عىل وأرشف
فقرر الطبي، الكشف إىل الجاني أُحيل طويل بحث وبعد يومذاك، األوقاف وزارة وكيل
املجاذيب، مستشفى يف اعتقاله وتقرر مجنون، أنه العقليني األطباء كبري «ددجن» الدكتور

املصري. هذا إىل صار الذي الوزراء عىل الوحيد املعتدي وهو
تبينت كما واالضطهاد، والنفي السجن شدائد يف صباه منذ سعد شجاعة تبينت لقد
هذه ففي … األقوياء أقوى إلغضاب تصدى ولو عزمه، وإمضاء برأيه بالجهر شجاعته
املجاهدين األبطال حياة يف كثريًا ظهورها يتاح ال قد أخرى شجاعة منه تبينت الجناية
املوت وجه يف الرجل شجاعة هي وتلك والحديد، النار بسالح ال واإليمان الحجة بسالح
األمراض بشتى مصاب وهو صدره، إىل الرصاصة نفذت فقد يقني؛ عىل منه وهو الداهم
وال وجم فما الرصاص، بفتك املوت من صاحبها نجا إذا الجراح معها تؤمن ال التي
إىل والتفت يعنيه، ال أحد مصاب إىل ينظر كأنه ولبث أصابه، فيما لحظة فكر وال تردد
باٍق سعد فمبدأ سعد مات إذا تبتئسوا، وال تحزنوا، «ال لهم: يقول حوله الباكني الوزراء

سعيي.» تحقيق عىل وثابروا بعدي، من اعملوا يموت، ال
«وماذا يقول: عاد بسوء، تُصاب أن من بمرص أرحم هللا إنَّ الوزراء: بعض قال وملا

الوطن.» وليحَي نحن فلنمت ميتون، نحن ذلك؟ يف
إليها، نُقل التي الحجرة باب عىل تندفع وهي والشبان الطلبة جماهري إىل ونظر
النفوس: يف الحمية يرضم جهري بصوت وناداهم ينزف، يزال ال وجرحه قدميه عىل فوثب
Enavont بالفرنسية قالها ثم األمام!» إىل دائًما، األمام إىل تهتموا، وال تكتئبوا «ال
عند قال كما «ضده» موجهة سعد اعتربها التي وهي — الثانية الجناية أما .Enavont
من عودته بعد باشا ستاك يل «الرسدار» عىل االعتداء حادثة فهي — خربها سماع

واحد. شهر بنحو املفاوضة
تارة بالشغب محاربته يف مجدين خصومه فوجد املفاوضات، من سعد عاد فقد
من يعلمون ألنهم األزهريني؛ عند بالوقيعة الخصوم هؤالء وسعى أخرى، تارة والدسيسة
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تخرج التي الرشعي القضاء مدرسة إنشاء يف قديًما الرأي صاحب هو أنه سعد مايض
أن يطلبون ألنهم املدرسة؛ هذه نشأة من ينقمون كانوا األزهريني وأنَّ الرشعيني، القضاة
العربية اللغة وتعليم الديني التعليم وظائف من إليها وما القضاة وظائف فيهم تنحرص
الوزارة عىل عرضوا قد وكانوا األزهرية، التعليم برامج يف اإلصالح بإجراء السماح قبل
بما واإلشارة لدرسها خاصة لجنة الوزارة فألفت أحوالهم لتحسني مطالب السعدية
مدرسة أنَّ روعهم يف مدخلني خصومه فاستثارهم املفاوضات من سعد وعاد فيها، تراه
ويهتفون يتظاهرون الطرقات يف فخرجوا مجابة؛ غري مطالبهم وأنَّ عائدة القضاء
املعاهد أمر أنَّ صغارهم نيس أو ونسوا متوعدين، مهددين هتافهم يف بسعد ويُعرِّضون
صاحبة الوزارة فليست املطالب، إجابة تأخرت فإذا الوزارة، بيد ال امللك بيد الدينية

والقبول. الرفض يف أو التأخري يف الفصل الرأي
الخوض عىل املوظفني بعض واجرتأ والسعايات، الدسائس هذه أمثال تعاقبت ثم
وتنفري السعدية الوزارة بإضعاف ترحب العليا الجهات أنَّ العتقادهم والحضعليها فيها

واملوظفني. الدين رجال سيما وال منها، الناس
إصالح يف فكرت الوزارة أنَّ املوظفني طبقة بني التذمر رسيان عىل يساعد وكان
املرتبات نقص ذلك يتبع أن منهم جمهرة فخيش والتعيني، والرتقية الدرجات نظام
باشا نسيم توفيق محمد وهو الوزراء أحد واستقال الوظائف، بعض عن االستغناء أو
الوزارة أيام بقرب الظن دواعي من وأشباهه هذا فكان امللكي، بالقرص بعالقاته املعروف

إليها. واإلساءة عليها الخروج وسهولة
يلقاه بما سعد فربم والخفية، الظاهرة واملساعي واملشكالت األزمات توالت وهكذا
لجاللته مبينًا نوفمرب شهر منتصف يف امللك جاللة إىل استقالته وقدَّم ذلك، كل من
املنسوبني املوظفني كبار من أناًسا أنَّ وفيها االستقالة، إىل تدعوه التي الرصيحة األسباب
إنه جاللته: له فقال … الخفاء يف الوزارة ملحاربة جاللته اسم يستخدمون القرص إىل
هذا يف التفكري من فرغ قد بأنه فاعتذر عزمه، عن عدوله يف ورغب عليه، ويعتمد به يثق

املوضوع.
أوفدوا والنواب الشيوخ أنَّ األثناء هذه يف وحدث غٍد. إىل إذْن املسألة لنُبِق امللك فقال
العدول يرجوه من سعد إىل وأوفدوا االستقالة، يقبل ال أن إليه يتوسل من امللك جاللة إىل
امللك جاللة إىل طلب ولكنه — قال كما — االستعفاء من يستعفي أن أخريًا فقبل عنها.
الدينية واملعاهد األزهر مسائل تدخل أن — الدساسني لدسائس وقطًعا للثقة توكيًدا —
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مجلس اختصاص يف والنياشني والرتب القرص ومناصب السيايس السلك ومناصب
السعدية بالوزارة مرت التي الحوادث من سبب الطلبات هذه من طلب ولكل الوزراء.

األخرية. األيام يف وبخاصٍة
ال اإلصالح عن ا حقٍّ مسئوًال ليكون األزهر مسائل يف الوزارة تنظر أن يريد فهو
يتظاهرون وهم اإلحراج، يف مبالغة عمًدا ويمنعوه اإلصالح، بطلب املحرجون ليُحرجه

األزهريني. بصداقة
املفوضون الوزراء يتمادى لئال السيايس السلك مناصب يف الوزارة تنظر أن ويريد
وهم — الربملان قيام أوائل يف بعضهم من حدث كما — الدول مع إحراجها يف والسفراء

جزاء. من يستحقون ما آمنون
طلب ألنه والنياشني؛ بالرتب واإلنعام القرص مناصب يف الوزارة تنظر أن ويريد
إىل ذلك أثر عىل وجاء القرص، إىل فنُقل األوقاف وكالة من باشا نشأت حسن إقصاء
بغري عليه به أنعم وقد النيل، نوط من األكرب بالوشاح يتشح وهو النواب مجلس رشفات

الوزارة. رأي
يرشع وأن الدستور، إىل تضاف أن ووعده الطلبات، هذه إىل سعًدا امللك فأجاب
اليوم ويف نوفمرب، من عرش السادس اليوم يف هذا شاء، إذا االستقالة رد عقب ذلك يف
امللك، جاللة بمقابلة أمس «ترشف أنه والشيوخ النواب مجلَيس يف سعد أعلن عرش السابع
بالوزارة، الثقة يف والنواب الشيوخ ومجلَيس األمة مع االتفاق تمام متفق أنه له فأعرب
الترصيحات وعىل هذا عىل وِبناءً الوزارة؛ استعفاء قبول يسعه ال اإلجماع هذا أمام وأنه
إىل والعود االستقالة سحب من ا بدٍّ يَر لم عنائه، ومن عليه العمل عبء من لطفت التي

صحته». حدود يف العمل
العمل إىل عودته بعد برهًة تسرتيح سوف الوزارة أنَّ الظنون بعض إىل سبق
واحد يوم يمِض لم ولكن السياسية، األزمات عنها شغلتها التي اإلصالح لشئون لتتفرغ
الحربية، وزارة من خارج وهو باشا»، ستاك «يل الرسدار حياة عىل االعتداء وقع حتى
سفره أرجأ ثم بيوم، ذلك قبل السودان إىل السفر نية عىل الرجل كان الحظ ولسوء

الجناة. أولئك أيدي عىل املنية فصادفته القاهرة، يف له أقيمت مأدبة لحضور
العاصمة يف وقعت قد كهذه جناية أنَّ لعلمت الربيطانية السياسة شاءت ولو
الحكومة خلل عىل دليل إنها أحد: يقل فلم — ويلسون املارشال قتل وهي — اإلنجليزية

والنظام. األمن حفظ يف التقصري أو النية سوء أو
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كراهة من أشد االعتداء هذا وقوع يكره أن خليق سعًدا أنَّ لعلمت شاءت ولو
النيابية الحكومة ويصيب وزارته ويصيب هو يصيبه اعتداء ألنه الربيطانية؛ الحكومة

واملرصيني. اإلنجليز من خصومه ينفع بل يشء، يف ينفعه وال يمثلها، التي
أن قبل املفاوضات جراء من حياته عىل باعتداء أصيب قد أنه لعلمت شاءت ولو

السودان. حاكم إصابة إىل الجناة ينزع
يمنعه مانع وال املرصي، الجيش قائد هو السودان حاكم أنَّ لعلمت شاءت ولو
باإلنصاف وليس والجنود، الحراس من لديه بما حياته وحماية الظروف» «تقدير من
البالد ويف نفسه، الرجل عناية من أكرب بعناية السعدية الوزارة تطالب أن بامليسور وال

والتحذير. االنتباه يفوتها ال واالستعالمات لألمن أوروبية» «إدارة
مجهول، غري معلوم وهو ذلك من شيئًا تعلم أن تشأ لم الربيطانية السياسة ولكن
تضيع أن تشفق كانت أو انتظارها، يف كانت كأنها الفرصة اغتنمت أنها شاءته ما وكل
استطاعت ما جهد السعدية الوزارة بها تزعج فرصة انتظار يف ا حقٍّ كانت قد وهي منها،

إزعاج. من
كرومر»: عهد منذ «مرص كتابه من الثاني الجزء يف لويد جورج اللورد قال

وخلفتها أكتوبر، نهاية يف الحكم عن مكدونالد رامزي مسرت وزارة تخلَّت
مسرت وكان الخارجية، وزارة شمربلن أوستن مسرت فيها توىل محافظة وزارة
الحكومة إىل تبليغ توجيه يف — الربيطاني املندوب بمعاونة — يفكر مكدونالد
الحالة أو املتبع النظام بها خالفت التي املكررة املخالفات لها يرسد املرصية
فيها يفرغ التي الصيغة يف القاهرة مع بحثه شمربلن مسرت فواصل الواقعة،
يف زغلول رفض وآخرها ذلك، أثناء تزداد املخالفات هذه وكانت التبليغ، هذا
تجديد من وامتناعه القضائي املستشار وظيفة بقاء نوفمرب من عرش الثامن

ذاك. إذ يشغلها كان الذي إيموس للسري العقد

لم أنهم انتهازها عىل التهافت من وبلغ تضيع، أال فينبغي إذْن الفرصة سنحت
يطلبون أنهم الربيطاني اإلنذار يف فجاء وراءها؛ املبيتة النية إخفاء مشقة أنفسهم يكلفوا
مساحة ستزيد السودان حكومة أنَّ املختصة املصلحة تبلغ «أن املرصية الحكومة من
غري تكون فدان ألف ثالثمائة تكون أن من فبدًال الجزيرة، يف تُزرع التي األطيان
القوانني «أنَّ اإلنذار ملحق يف وجاء … الحاجة» تقتضيه ما نسبة عىل املقدار معينة
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املرصية الحكومة خدمة يف يزالون ال الذين األجانب املوظفني بخدمة الخاصة والرشوط
الحكومة لرغبة طبًقا وتنقح فيها النظر يعاد أن يجب الخدمة؛ من وخروجهم وتأديبهم
األجانب مصالح حماية موضوع عىل الحكومتني بني االتفاق يتم أن «إىل وأنه الربيطانية»،
القضائي، املستشار ومركز املايل املستشار مركز عىل املرصية الحكومة تحافظ مرص، يف
مركز باملثل وتحرتم الحماية، إلغاء عند عليهما نُص كما وامتيازاتهما سلطتهما وتحرتم
وتأخذ الوزاري، بالقرار ُحددت كما املالية ومعهما الداخلية، وزارة يف األوروبي املكتب

اختصاصه». يف الداخلة األمور يف العام مديره يقدمها التي املشورة االعتبار بعني
سياسية، شعبية مظاهرة كل وقمع الكايف، الوايف االعتذار فمنها األخرى الطلبات أما
املرصية والوحدات املرصيني الضباط برجوع األوامر وإصدار جنيه، مليون نصف ودفع
الطلبات لهذه ومهد … ساعة وعرشين أربع خالل السودان من املرصي الجيش يف البحتة
مرص يُعرِّض الذي — االغتيال هذا أنَّ «ترى امللك جاللة حكومة أنَّ فيها جاء بعبارة
لحملة الطبيعية النتيجة هو — املتمدينة الشعوب ازدراء إىل اآلن بها تُحكم التي بالحالة

والسودان». مرص يف الربيطانيني الرعايا وعىل العظمى بريطانيا حقوق عىل عدوانية
بمظاهر شاء ما فاحتفى األمر؛ آخر حانت قد املرقوبة أمنيته أنَّ اللنبي اللورد وعلم
مجلس إىل الرماح حاميل من مئات يتقدمه ركب يف وذهب واإلرهاب، والتشفي التخويف
أن — كعادته — سعد يتمالك فلم السالح، وقعقعة األبواق بنفخ وصوله وأعلن الوزراء،
اللنبي واللورد وقال أليمة، فاجعة استغالل يف املبالغة هذه من املضحك الجانب يلمح

الحرب؟!» أعلنت هل «ماذا؟ عليه: يدخل
بالجريمة عالقة له ما فيه قبلت فقد اإلنذار، عىل املرصية الحكومة جواب أما
تقبل ولم بالنظام، املخلة املظاهرات ومنع الجناة أثر واقتفاء التعويض ودفع كاالعتذار
أخذت حتى ساعات إال هي فما اإلنذار، بسبب لها عالقة ال التي املطالب من ذلك عدا ما
املرصيني، الضباط ترسح أن السودان حكومة أمر بأنه اللنبي اللورد من تتعاقب البالغات
سيحتل وأنه األجانب، لحماية شاء ما سيتخذ وأنه الجزيرة، زراعة يف يدها تطلق وأن

والقوارع. النذر من أخرى برضوب ذلك ويتبع الجمارك،
التبليغات هذه تعاقبت فلما امللك، جاللة إىل استقالتها رفعت قد الوزارة وكانت
ال بالبالد، املرضة املتتالية التعديات هذه «إزاء إنها فيها تقول عريضة جاللته إىل كتبت
ربما ألنه االستقالة؛ قبول يف باإلرساع تتفضل بأن جاللتكم عىل تلح أن إال الوزارة يسع
االستقالة، جاللته فقبل املتوالية»، األرضار رش يقي ما قبولها ويف االستقالة هذه يف كان
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وزمالئي أنا لكم أرصح «كذلك بقوله: ذلك عىل ب وعقَّ قبولها، املجلسني يف سعد وأعلن
وزارة كل فيه أعضاء نحن الذي النواب مجلس يف نؤيد ألْن إخالص بكل مستعدون بأننا
العامة، باملصلحة يختص فيما إال معارضة عاطفة فينا ليس البالد، ملصلحة تشتغل

املصلحة.» هذه يؤيد من كل ونؤيد املصلحة هذه نخدم فإننا
هو ما لها يتم لم وإن سعد، إقصاء من أرادته ما الربيطانية للسياسة تم وبذلك
بعد إلقصائه اإلحراج معاودة ثم املطالب قبول وهو العاجلة، االستقالة من لديها أفضل

حني.
من الحوادث هذه االستعمارية السياسة تَعترب هل ذلك بعد يدري ال اإلنسان وإنَّ

املحذورة؟! الفواجع من أو السعيدة املصادفات
الحكومة عىل القابضني اإلنجليز ألن ُقتل؛ وإنما — الخرطوم يف غردون فمقتل
وهو السودان نصف االستعمارية السياسة أكسب قد — إنقاذه إىل يبادروا لم املرصية
بسفك إال مثله الدول تنال وال املوارد، وخصوبة االتساع يف القارات يعدل الذي القطر

الجنود. من األلوف وعرشات القواد من العرشات دماء
تدعي ألنها السودان؛ يف مرص تشارك ال إنها يومئٍذ االستعمارية السياسة وقالت
رسيان منع إىل بها توسًال الرشكة هذه تريد ولكنها عليه، السيادة أو ملكه يف ا حقٍّ
يف يكون وقد العثمانية، للدولة تابع قطر كل عىل ترسي وهي عليه، األجنبية االمتيازات
عدا وفيما … حكمه يف املرصيني لحرية وتقييد إلصالحه، تعطيل السودان عىل رسيانها

االستغالل. يف وال الحكم يف الربيطانية للدولة مطمع ال ذلك
«فاشودة»؛ مرشان القائد احتل حني فرنسا عىل إنجلرتا احتجت ها مرصوحقِّ وباسم

اإلقليم». ذلك عىل املرصية السلطة «بتوطيد صدرت قد التعليمات ألن
الجنيهات من مليونًا عرشين من أكثر املرصية الخزانة دفعت ها وحقِّ مرص وباسم

موارده! يف العجز وتسديد وتحصينه وحراسته السودان لتعمري
كل مرص عىل فضيَّع سنة؛ أربعني بنحو غردون مقتل بعد ستاك يل مقتل جاء ثم
إىل سائًغا زالًال حالًال ذلك ونقل والحديثة، القديمة العصور يف ودمها مالها من بذلته ما
جميع وإقصاء األرض، من تشاء ما زرع إىل ذريعة تتخذه االستعمارية السياسة أيدي
سبعمائة املرصية الخزانة تكليف مع كله، املرصي الجيش وطرد املرصيني، املوظفني

السودان! عن للدفاع جنيه ألف وخمسني
هل تدِر فلم نحن؛ نحار كما لحارت نفسها راجعت لو االستعمارية السياسة إنَّ

املحذور! البالء من أو السعيدة املصادفات من الحوادث هذه
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موقوفة تكن لم واألزمات الشواغل إنَّ فنقول: السعدية الوزارة مصاعب إىل ونعود
تقم لم السعدية الوزارة فإن عليها؛ يتفرع وما وحدها اإلنجليزية املرصية العالقات عىل
هذه إلحاح وهي اإليطالية، الحكومة مع عسرية مشكلة قابلتها حتى أياًما الحكم يف
مرص، إىل قدموا طرابلس أهل من السياسيني الالجئني من عرشة تسليم يف الحكومة
تأبى موسوليني حكومة وكانت السعدية. الوزارة قيام قبل اإلبراهيمية الوزارة واعتقلتهم
لم ألناس العنيفة املطاردة لهذه املرصية األمة ثائرة وثارت التسليم، دون بما تقنع أن
كل عىل يجب كما بل إنسان، لكل يحق كما بالدهم حرية عن الدفاع إال وزر من يقرتفوا
بعد بالعقاب الالجئني مالحقة يف الغريب اللدد هذا من غيًظا النفوس واحتدمت إنسان،
الواترون هم كأنما والهزيمة، الخيبة مرارة وذاقوا سالحهم وألقوا ديارهم هجروا أن
والعدوان. الوتر جزاء تنىس أن لها ينبغي ال التي عليها املعتدى املوتورة هي وإيطاليا

الحرية قضية ويف والدين اللغة يف وإخوانهم املرصيني جريان بَْعُد والطرابلسيون
رأسها وعىل — بها يجمل وال الشعور، بهذا إال تشعر ال السعدية والوزارة واالستقالل،
املساكني الغرباء أولئك بيديها تسلم أن — العربي الرشق يف الوطنيني املجاهدين زعيم
الوقت يف وخشيت اإلرصار، كل الرفض عىل وأرصت تسليمهم فرفضت والبالء؛ للموت
الحكومة دخول إىل يجر تفاقًما اإليطالية الحكومة وبني بينها الخالف يتفاقم أن نفسه
عالقات وعن األجانب حماية عن — تدعي كما — مسئولة ألنها القضية؛ يف الربيطانية
الدول إحدى من تهديد أو العتداء مرص بتعريض الخالف يؤذن حيث الخارجية، مرص
السخط كل اإليطالية الحكومة يسخط ال بحل املشكلة هذه فض يف سعد فتوسط القوية؛
القطر ليربحوا املعتقلني الالجئني بإطالق واكتفى الرَِّىض، كل يُريضاملرصيني ال كان وإن

يشاءون. حيث إىل
إلكراه أخرى مشكلة بعدها نشبت بل املشكلة، بهذه إيطاليا مع الخالف ينتِه ولم
هذا الناس استغرب وقد الطرابلسية، البالد إىل جغبوب واحة ضم عىل املرصية الحكومة
بذلك مغراة أنها ظنهم إىل بدر حتى اإليطالية، الحكومة من السعدية بالوزارة التحرش
وتكبري سعد إلحراج األزمات خلق عىل يحرضوها أن ويجوز بها، يتصلون أناس من
السلوم قائد بني باالتفاق انتهت حتى املشكلة، هذه يف والرد األخذ وطال عليه، املصاعب
جغبوب به تدخل وطرابلس مرص بني موقوت حد عىل اإليطالية الحكومة ومندوب
هذا تغيري إىل وحدها اإليطالية الحكومة عادت ما ورسعان املرصية، األرض يف والسلوم

استئذان! وال مشاورة بغري الحد
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عىل كان فقد منها؛ بدَّ ال التي األول الربملان شواغل كلها املشاكل هذه إىل يضاف
بعد حدثت التي واملعاهدات القوانني جميع عليه تعرض أن األوىل الربملانية الوزارة
الداخيل نظامه ترتيب يف يشرتكا أن الربملان وعىل عليها وكان الترشيعية، الجمعية فض
الوجه عىل االنتخاب قانون تعديل يف يشرتكا وأن الحكومة، ومصالح بالوزارة وعالقته

الدرجتني. قانون عن يرضون ال وهم السعديون، يرضاه الذي
تحسب ال السعدية الوزارة كانت وهل صعوباته؟ من يخلو كان هل والربملان

ومناقشاته؟ قراراته جميع يف خصومها عىل به لتستعني إال حسابه
الربملان مع أيًضا ومساجالته صعوباته املرصية الديمقراطية ألبي كانت فقد كال!
هذا قوة بها لريوض كلها قوته إىل أحيانًا يحتاج وكان وشيوخ، نواب من بمجلَسيه
عدد يف املجلسني ُعرش تتجاوز تكن لم فإنها وحسب؛ املعارضة نعني وال الربملان.
وكانت ومريدوه، وأبناؤه سعد أنصار وهم الوفديني، األعضاء نعني ولكننا األعضاء،
لتنظيم شهرين بنحو الربملان انعقاد بعد تأليفها اكتمل التي الوفدية الهيئة منهم تتألف
مجلس من ألعضائها خطابه يف سعد وقال الوزارة، وبني بينها االحتكاك ومنع املناقشات

النواب:

تجتمع حتى حريته من يسري جزء عن ينزل أن منكم كلٍّ من يتطلب النظام
والحرية لوائها، تحت العمل قبلتم التي للهيئة األجزاء هذه من كاملة الحرية
الذي النظام واختيار معها تتضامنون التي الهيئة اختيار يف قبل من متوافرة
الحكومة إنَّ النظام. مع تنعدم الحرية بأن للقول معنى فال عليه، تسريون
يكون أن ليمكن منظمة هيئتكم تكون أن فيجب الحكومة، عضد وأنتم منكم

منظًما. الحكومة سري

أرصت أمور يف للحكومة معارضٍة من والنواب الشيوخ جلسات تخُل لم هذا ومع
املساجلة طول بعد عنه يرجعوا فلم رأيهم، عىل فيها وأرصوا رأيها عىل الحكومة فيها

والجدال.
النواب، مجلس مكتب الربملان اجتماع قبل صدرت الني القوانني الحكومة أودعت
القانون، حدود يف الدستور بحكم املباح االجتماع لحق املنظم االجتماعات قانون وفيها
األعمال، بجدول مدرًجا يكون أن دون الوزارة غيبة يف القانون هذا النواب مجلس فنظر
عىل والحظ يوليو)، ٢) التالية الجلسة يف سعد فجاء تعديل؛ وال تقييد بال إلغاءه وقرر

قائًال: املرصية الحكومة غيبة يف القوانني نظر مبدأ
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االجتماعات قانون نظرتم أنكم هي حرضاتكم عىل عرضها أريد التي املسألة إنَّ
أن يجوز فهل حارضة؛ الحكومة تكن ولم األعمال، بجدول وارد غري أنه مع
حرضاتكم عىل طرحه أردت ما هذا الحكومة؟! غيبة يف القرار هذا مثل يُتخذ

فيه. الرأي إلبداء

األعضاء: أحد فقال

هل هو: البحث فموضوع أعماله، جدول يف املطلق الحق صاحب املجلس
أن قبل أعماله جدول يغري أن — ممثلة الحكومة تكن لم إذا — للمجلس
نفسها تمثيل عىل تعمل الحكومة أنَّ أوًال تقرر أن فيجب ال؟ أم بذلك يخطرها
كان املجلس مكتب أنَّ أفهمه والذي املسائل، هذه مثل لتتوقى املجلس يف دائًما

.… املجاملة باب من الحكومة يخطر أن به يجدر

سعد: فقال

يف ذلك ومحل هذا! يف املجاملة أقبل ال إني مجاملة. مسألة املسألة ليست
الحكومة حق هذا وليس رسميٍّا، اآلن املسألة أعرض ولكني الشخصية، املسائل
ُعدل ثم الجلسة يحرض ولم األعمال بجدول علم عضو كل حق بل فقط،
باعتبارها ذلك تعرتضعىل أن بالحكومة وأوىل يعرتض، أن فله األعمال جدول
إذا ألنها بإعالنها؛ تقيض املجلس مصلحة وأنَّ … ا» مهمٍّ «طرًفا اآلخر الطرف
املجاملة باب من ال للمجلس ترده أن فلها غيبتها، يف صدر قراًرا تقبل ال كانت

اإللزام. باب من بل

رأيه، عىل املجلس وأرص رأيها عىل الحكومة أرصت ثم طويًال، املناقشة واحتدت
مجلس يف القانون إعادة عند تسنح التي الفرصة الحكومة تنتظر أن به سمح ما وغاية
اجتماعات بقانون النواب مجلس إىل تتقدم أو النواب، مجلس إىل أعاده إذا الشيوخ

فيه. رجوع فال اإللغاء أما جديد،
العقوبات، يف سيما وال أحكامه بعض فعدل الشيوخ مجلس عىل القانون وُعرض
محمد الداخلية بوزير فاستنجد املناقشة، يف ستنهزم الحكومة أنَّ الداخلية وكيل وعلم
متناجزين، خصمني بني تكون ما كأشد حضوره بعد املناقشة ودارت باشا، نسيم توفيق

التعديالت؟ هذه يف النهائي الحكومة رأي هو ما املجلس: رئيس سأل ثم
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رأيها.» عند تزال ال الحكومة «إنَّ باشا: سعد فقال
سعد يكن ولم الحكومة، ويخذل التعديالت يؤيد املجلس فإذا األصوات وأُخذت
نوابًا مرص يف «أنَّ هللا وحمد املناقشة، َسْورة ذهاب بعد به اغتبط ولكنه هذا، يتوقع

الزعيم». أو الحاكم قالها كلما ال وال نعم نعم يقولون ال وشيوًخا
فيها فاصطلحت األحايني، بعض يف الوزارة تُتعب كانت الربملانية الصعوبات هذه
الوزارة مركز بها يتأزم التي املسائل فأما الفريقني؛ بني سواء حدٍّ عىل والربملان الوزارة
يعلم ألنه فيها؛ يجاريه الربملان وكان بالثقة، فيها يعتصم سعد كان فقد مًعا، والربملان
خطبة مسألة يف حدث كذلك استخدامها. يف قرصت قدرة فيها الوزارة قدرة وراء ليس أن
سعد رأى التي الرتكية الجزية مسألة يف حدث وكذلك القومية، األماني وتفسري العرش
فيها للفصل انتظاًرا املصارف أحد نفسه الوقت يف ويودعها بها مرص التزام يبطل أن
ختام يف سعد رأي إىل ثاب ثم ذلك غري املجلس ورأى املالية، البالد سمعة عىل محافظة

الجلسة. هذه يف الثقة مسألة سعد يعرض لم وإن املناقشة،
يديل االجتماعات؛ قانون يف كموقفه فيها سعد موقف كان فقد األخرى املسائل وأما

يقررون. بما ويعمل والشيوخ، النواب رأي إىل ويصغي برأيه
أعمال إلنجاز يتسع لم الوزارة وقت كان إذا عجب ال جميعها، الشواغل هذه وبعد
أشهر تسعة إال الحكم يف تلبث لم وهي مقدروها. ويف نيتها يف كانت التي اإلصالح
جميعه هذا مع فحسبها والعالج. االستشفاء وأيام السفر وأيام البطالة أيام منها تحسب
أوسع يف للمحكومني الحرية إطالق وهو األول الحكومة معنى تحقق أن استطاعت أنها
يستمتع ال واسعة بحرية السعدية الوزارة عهد يف يستمتع املرصي كان فقد الحدود؛
حدٍّ عىل الحرية هذه يف واملعارضون األنصار وكان منها، بأوسع الفرنيس وال اإلنجليزي
علم سعد، ووزارة سعد وآل سعد عن املعارضني صحف تكتبه كانت ما قرأ فمن سواء.
واملعارضة، النقد يف الحقوق هذه من ألكرب البلدان من بلد يف تتسع ال املنشودة الحرية أنَّ

والتجريح. املهاجمة يف بل
السكك مد ويف السويس، ميناء إصالح يف ترشع أن السعدية الوزارة واستطاعت
الطرق إنشاء ويف وأسوان، األقرص بني لتوسيعها والتمهيد البحري بالوجه الحديدية
العمران، أعمال من ذلك شابه وما فاروق، األمري وطريق األزهر كطريق بالقاهرة الهامة
عن تُحجم ولم الدولة، موارد له تتهيأ حسبما اإلجباري التعليم تعميم يف ترشع وأن
غري شيئًا تجعلها أن الجامعة معنى من تفهم كانت ألنها إال املرصية الجامعة تشييد
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السطور هذه كاتب مع حديثه يف سعد قال كما واحد، صعيد يف العليا املدارس اجتماع
أفهمه الذي «إنَّ للوزارة: رئيس وهو قال كما أو العمومية، للمعارف ناظًرا كان عندما
املعارف!» وزارة وهي اآلن، موجودة — العليا املدارس اجتماع بمعنى — الجامعة أنَّ
قاضيًا كان يوم األول حجرها وضع وقد — إنشاءها يريد التي الجامعة أنَّ يعني وهو
يف والتوسع بالبحث االستقالل الطالب تُعلم التي الجامعة هي — االستئناف بمحكمة

إنشائها. قبل العالية املدارس يف املعهودة بالربامج تكتفي وال اإلحصاء،
املتاعب هذه جميع عليه جلب الذي الحكم بسلطان سعد شعور كان ماذا تُرى
شك ال نعم! أرسور؟ والنكايات؟ الدسائس هذه بجميع وأحاطه األعباء هذه جميع له وحمَّ
رسور ولكنه والرجاء، الرسور من قليل غري بيشء األمر بادئ يف الحكم سلطان تقبل أنه
إليها، واملتطلعني سائليها بني لها هو ارتفع أو رفعته، بمرتبة املزهو الضعيف رسور غري
عنوة املكان هذا وبني بينه حائلون أنهم حسبوا الذين عىل االنتصار رسور هو وإنما
معني؛ معونة أو شافع شفاعة إىل فيه يحتاج وال وقدرته بحوله يدركه هو فإذا وقهًرا،
بالعطاء! املتعة أو الكسب شعور ال الرهان، يف والرابح امليدان يف الظافر شعور فهو

الليلة ففي أيام؛ ببضعة يستقيل أن قبل الرسور هذا حتى فقد ما رسعان ولكنه
وكانت ين، املدُعوِّ بعض مع مائدته عىل العشاء أتناول كنت استقالته فيها اسرتد التي
يحسبه أن خليق موقف يف وهو واملهنئني، بالهاتفني تموج األمة» «بيت حول الطرقات
إىل بالحديث فتحولنا جديد. لعهد وفاتحة طلب فيما ونجاًحا الخصوم، عىل انتصاًرا
يزم وهو هللا رحمه فقال … السواء عىل واملستبدين الدستوريني الحكام ومتاعب الحكم
الحياة، حوافز وهكذا ملذوذ!» غري أنا … الحقيقة أردتم «إن وأسف: امتعاض يف شفتيه
عىل وقادرون بها النهوض عىل قادرون أنهم العاملني لألقوياء عزاء من فيها ما أقوى
عنائها عىل ثابروا وال رجائها عىل ثابروا ملا ذلك ولوال وعقابيلها، صدماتها احتمال
الحاملني. والضعفاء العاملني األقوياء بني فيه فرق ال فهباء رسورها أما إليها، والعودة

الحوادث تلخيص يليه وسعد، فؤاد امللك بني العالقات عن فصل الفصل هذا وييل
يأتي. كما النيابية الحياة عودة إىل السعدية الوزارة استقالة بعد مرص يف جرت التي
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النواب رئاسة إىل الوزارة رئاسة من

عىل ألقاه الذي — خطابه يف فأعلن الوزارة، ذهاب بعد الدستور بقاء يف سعد فكر
أعضاء من الكرام أصدقائه مع مستعد أنه — الوزارة باستقالة للمجلس تبليًغا النواب

البالد. ملصلحة تشتغل وزارة كل يؤيدوا ألْن املجلس هذا
عىل ألقاه خطاب ويف للوفد، رئيًسا باعتباره األمة إىل ندائه يف ذلك مثل وأعلن

قال: حيث استقالته بعد األمة بيت إىل وفدوا الذين الجموع

عىل عاملة العام، للرضاء حائزة وتكون تأتي وزارة كل لتأييد مستعد إنني
خارج وأنا — أني من واثق وأنا ا جدٍّ دقيق املوقف فإن البالد؛ أماني تحقيق
وتأكدوا داخلها. كنت لو مما مرة ألف أكثر البالد خدمة سأستطيع — الوزارة

هللا. شاء إن النهاية يف األمة تفوز أن بد وال معنا، هللا أنَّ

بوسيلة الرسدار حادث من الخالص هو يكن لم األيام تلك يف األكرب الغرض ولكن
يواليه، ومن سعد لتحطيم العظيم الحادث ذلك استغالل هو بل املرضية، الوسائل من

الدستور. أحكام ورسيان الربملان بقاء مع التحطيم هذا إىل سبيل وال
لحادث الربيطانية الحكومة استغالل عىل األمم عصبة إىل بمجلسه الربملان احتج وقد
صًدى االحتجاج هذا يجد فلم املرصي، االستقالل وتمزيق السودان اهتضام يف الرسدار
مندوبو وتعلل األمريكية، وأرجواي والسويد إيران مندوبي إال العصبة أعضاء بني له
الوزارة ألن قائمة؛ حكومة ِقبل من العصبة عىل يُعَرض لم االحتجاج بأن الكربى الدول
من يشء عىل تحتج أن تحب ال تلتها التي الزيورية والوزارة استقالت قد كانت السعدية

طلبوه. ملا اإلذعان إال عندها مستطاًعا حالٍّ للمسألة ترى وال اإلنجليز، مطالب
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مرصرسوًال من وأرسلت الربيطانية، املطالب لجميع فعًال الزيورية الوزارة وأذعنت
قد كانوا ألنهم بالدهم؛ إىل والعودة بالجالء تأمرهم السودان يف املرصيني الضباط إىل
الحكومة باسم أمره العام الحاكم نائب بلغهم حني السالح، وتسليم العودة عن امتنعوا
هذا فجاءهم حكومتها، وأوامر مرص ملك غري يطيعون ال بأنهم عليه ردُّوا الربيطانية،
بالعودة وتمسكوا راغمني فأطاعوا بريطانية، طيارة يف رسول مع الوزارة من األمر

الحدود. إىل طريقهم يف اإلنجليزية بالجنود مخفورين غري واألعالم، السالح حاملني
نشأت ولحسن جانب، من لإلنجليز يشء كل الوزارة رئيس باشا زيور ترك وقد
له بقي فيما الداخلية وزير باشا صدقي وإلسماعيل جانب، من امللكي القرص وكيل باشا
مسألة يف لإلنجليز الوزارة وسلمت إرادة، وال برنامج وال له رأي فال الوزارة، شئون من
ساومت اللتان الهديتان وهما السودان، الجاشيف نهر ومسألة الغربية بالصحراء جغبوب
والسودانية، املرصية الحقوق حساب عىل إيطاليا صديقتها العظمى بريطانيا عليهما
والقانون الدستور نصوص به واستباحوا اإلنجليز، أراده ما كل يف اإلجمال عىل وسلَّمت
قبل الربملانية الحصانة كنف يف وهم النواب عىل القبض ومنها التأويل، تقبل ال التي
الدستور عىل عدوانها من النواب شكوى وجعلت النواب، مجلس عىل األمر يُعرض أن
أن قبل الربملان وتعطيل املجلس، حل إىل ذريعة البالد حقوق يف وتفريطها والقانون

إليه. تتقدم
بالسودان؛ القطن زراعة يف التوسع إال اإلنجليزية املطالب من مطلب تعارضيف ولم
اللورد أنَّ الربيطانية الحكومة وأحست االستعمارية، املناورة فضح الذي املطلب ألنه
دخل له وكان زغلول، سعد إىل النهائي إنذاره تضمينه يف فاحًشا ً خطأ أخطأ اللنبي
إىل وأوعزت وإصالحه، بمداراته فاهتمت بشهور، ذاك بعد اللنبي اللورد إقالة يف كبري
رجل ألنه استدراك؛ أو ملراجعة هو تحرك َلَما ذلك ولوال فيه، باملراجعة باشا زيور أحمد
السالم؛ ذلك بعد الدنيا وعىل الرخية املعيشة وفلسفة االكرتاث قلة به اشتُهر ما أشهر
يكلف لم أنه ذلك من وأعجب املوالية، أو املعارضة الصحف قراءة قط نفسه كلف فما
قال: الوزارة عىل الصحف إحدى يف حملة عليه ُعرضت فإذا … الدستور قراءة نفسه
إغالقها وأنَّ اإلدارية، بالوسائل الصحف إغالق يمنع الدستور أنَّ ونيس أغلقوها. أغلقوها،
للمطالبة الحكومة ويُعرِّض النصوص، عىل االحتيال دائرة عنه تضيق مما الوسائل بهذه

النسيان! هو كرَّر التنبيه له كرَّروا وكلما بالتعويضات،
عالم يف ظهر قد االتحاد» «حزب كان حتى شهران الحكم يف لوزارته يكتمل ولم
حال. كل عىل أمواله ليست بأموال فرنسية وصحيفة عربية صحيفة له وظهرت الوجود،
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حزب إىل أيديهم عىل ينضمون الذين األعضاء عدد اإلدارة عمال عند الرتقية معيار وأصبح
يف بعضهم وتمادى مباح، كل ذلك يف لهم وأبيح الوفدية، الهيئة من وينفضون االتحاد
املوظف رشف عن فضًال اإلنسان، برشف يُزري تماديًا ولغريه الحزب لهذا الدعوة حرب
بفظائع ُعرفت التي الدقهلية فظائع الوفديني اضطهاد يف استباحوه ما أمثلة ومن األمني.
ينطفئ ال ذحوًال كافًة املرصيني صدور يف وألهبت البالد أرجاء منها ت وضجَّ أخطاب،
عىل القضاء حكم فيها وصدر الحكومات، من لحكومة فالح معها يُرجى وال أوار، لها
ما أيرس وهو جناياته، من ثبت ما عىل له جزاءً سنوات خمس بالسجن البوليس مالحظ
الحمري، بمقصات الفالحني شوارب وقص الحوامل، إجهاض ومنه إليه، ونُسب به اتُّهم
بأنفسهم أنفسهم األرضوتمريغ عىل املاء وإهراق النساء، بأسماء التسمي عىل وإكراههم

صنعوه. الذي الوحل يف
حسب عىل الشهرين يتجاوز ال ميعاد يف تتم أن الواجب كان فقد االنتخابات أما
االنتخاب، ليوم التالية العرشة األيام خالل يف الجديد املجلس ينعقد وأن الدستور، نص
املدة، هذه يف للمطاولة الجداول وتنقيح االنتخاب قانون بتعديل تعللت الوزارة ولكن
إال املجلس ينعقد ولم مارس، شهر من عرش الثاني اليوم يف إال االنتخابات تحصل فلم
الثالثينية، االنتخابات عليها جرت التي األساليب لبيان ويكفي منه، والعرشين الثالث يف
عرش بخمسة يظفر ولم الثالثينية االنتخابات يف أخفق زغلول سعد أنَّ يعرف ولم
الوزارة جرت الطريقة هذه وعىل فيه! هو الذي الحي يف ثالثينيٍّا مندوبًا تجعله صوتًا
يميل كما وحذفها الناخبني أسماء وكتابة مرشحيها، يروق حسبما الدوائر تقسيم يف
إليها ويدفعوا الصناديق عن أناًسا ليصدوا الطرقات يف الحراس وإقامة املرشحون، أولئك
صوتًا عرش وأحد بمائة فاز قد بسعد فإذا النتيجة، ظهرت كله هذا وبعد آخرين. بأناس
السعديون النواب أدب ثم نتيجة. لها تظهر لم بقية الدوائر يف تزال وال األول، اليوم يف
ثالثة واعتذر نائبًا، عرش وثالثة مائة فحرضها سمرياميس، فندق يف لزعيمهم مأدبة
املهزومة. الوزارة إلسقاط الالزمة الكثرة وحدهم هؤالء ويف للزعيم، تأييدهم مع بمرضهم
أصوات أصواتها من وحسبت املطلقة، بالكثرة الفائزة هي أنها زعمت الوزارة أنَّ إال
الوطني والحزب االتحاد، وحزب الدستوريني، األحرار حزب وهي: األخرى، األحزاب جميع
اجتماع بعد إال فريق عىل فريًقا يرجحون ال الحال بطبيعة وهم املستقلون، إليهم مضاًفا
من أخرى مرة لتتألف الوزارة استقالت الدعوى وبهذه الثقة. عىل واالقرتاع الربملان
إىل خطابه يف باشا زيور وقال االنتخاب، نتيجة من لها ظهر ملا وفاًقا األحزاب جميع
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السياسية خطتها ستعلن الوزارة فإن ينعقد، أن أوشك قد الربملان كان «ملا امللك: جاللة
الذين الوزراء حرضات أسماء سدتكم عىل أعرض بأن أترشف وإني إليه، تقدمها عند
يحيى وهم: الخارجية، وزارة بمنصب لنفيس محتفًظا املهمة هذه يف معاونتي قبلوا
باشا رسي وإسماعيل الزراعة، لوزارة بك دوس وتوفيق الحقانية، لوزارة باشا إبراهيم
لوزارة بك ماهر وعيل املواصالت، لوزارة باشا قطاوي ويوسف العمومية، األشغال لوزارة

األوقاف.» لوزارة بك عيل ومحمد العمومية، املعارف
والبقية االتحاديني، من وأربعة الدستوريني، األحرار من أربعة الوزراء هؤالء ومن
اطرد الذي للعرف خالًفا الخارجية بوزارة لنفسه باشا زيور واحتفظ املستقلني، من
هذه يف يزال ال الداخلية وزير أنَّ عىل ودليل الداخلية، ووزارة الوزارة رئاسة بني بالجمع
األنصار، ضم يف اإلدارة وتسخري االنتخابات، عىل لإلرشاف خاصة بمهمة منوًطا الوزارة
أوىل. باب من باشا زيور بها يضطلع وال وزير، كل بها يضطلع ال الخصوم وتشتيت

مجلس رئيس وانتخاب الربملان انعقاد يوم كان أن إىل دعواها يف الوزارة وألحت
وثمانني خمسة من بأكثر باشا ثروت الخالق عبد الحكومة مرشح يظفر فلم النواب،
قبل انرصف ألنه صوته؛ عدا صوتًا وعرشين وثالثة مائة سعد أصوات وبلغت صوتًا،

الرئيس. النتخاب االقرتاع
تعد األثناء هذه يف والوزارة املكتب، انتخاب إلتمام املساء إىل الجلسة وتأجلت
وهو املاضية، السنة يف أجله من حلته الذي األول للسبب النواب مجلس بحل املرسوم
من البالد تنتِه لم التي النكبات لتلك سببًا كانت التي السياسية تلك عىل اإلرصار

واحد. بسبب مرتني حله يحرم الذي الدستور لنص مناقض وهو معالجتها!
وكان وانرصف، املرسوم وقرأ الجند من ثلة ومعه باشا زيور فدخل املساء وجاء
رتبوه بما ورشكاؤه هو وينعم عليها، سعًدا لريى الرئاسة منصة إىل تالوته قبل يلتفت
الرئاسة، حجرة إىل ذهب قد كان ولكنه الصباح، انتصار بعد املنصة من نازًال رؤيته من

املرسوم. تالوة أثناء يف إال يَُعْد ولم
من بني حربًا كانت أنها املرة هذه يف االنتخابية للحرب تلخيًصا يقال ما غاية
جرم فال بحذافريها؛ األمة ومنهم الحادثة بهذه أصيبوا ومن الرسدار، بحادثة استفادوا
ومن غريه. إىل تنحاز أن يُعقل وال فيه، تكون أن ينبغي الذي الجانب يف األمة تكون أن

املآل. غري مآًال املرصية لالنتخابات قدروا أنهم وخلفائه اللنبي اللورد خطأ
النهائي اإلنذار يف ارتكبه الذي الفاحش الخطأ عقب اللنبي اللورد إقالة أنَّ ويظهر
تنجيل ريثما الربيطانية الوزارة يف لوه أجَّ ولكنهم العام، أوائل منذ فيه مبتوتًا أمًرا كانت
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والهزيمة الفشل من املرصيني الوزراء أصدقائه عىل خوًفا مصريها، عن االنتخابية املعركة
سياسة ج ويُتوِّ يساعده نيابي بمجلس الظفر يف وأمًال االستقالة، أو اإلقالة تلك جراء من
جديدة خيبة عن أسفرت االنتخابات ولكن بالنجاح. — فرباير ٢٨ ترصيح — الترصيح
اإلنجليزية الصحف فعادت والتلفيق؛ الرتميم يف بعده أمل ال الرجل لسياسة وتقويض
بتكذيبها. االحتاللية الصحف إىل ويوعز القاهرة من ينفيها وهو باستقالته، تتحدث
من عرش التاسع يف امللك جاللة إىل اللنبي اللورد فأبلغها أسابيع، بعد اإلشاعة وتحققت

أيام. بعد البالد وغادر مايو، شهر
لسبب تتغري ال — العاملية السياسات بني التخصيص عىل — املرصية السياسة إنَّ
الهامة، التغيريات جميع يف تتكرر واحدة قاعدة لها نعرف أن أردنا إذا ولكننا واحد.
أكانت سواءٌ واحدة، ناحية يف النفوذ انحرص كلما التغيري يف يرشعون اإلنجليز أنَّ فاألغلب
عهد يف لهم تبنيَّ بعدما الوفاق سياسة وا غريَّ هذا وعىل األمة؛ ناحية أم القرص ناحية
وا وغريَّ والحكومة، األمة أنحاء يف ينبسط عباس الخديو نفوذ أنَّ غورست الدون السري
يقدِّرون، كانوا كما يُضعفه وال سعًدا يُقوِّي أنه لهم تبنيَّ بعدما الدستوري الحكم سياسة
ونفوذ القرص نفوذ فيها يتعارض متزنة حكومة أنها يظنون وهم زيور حكومة وأنَشئُوا
يرجح فال زغلول، سعد عىل نفوذهم يسلطون جميًعا هؤالء وأنَّ الدستوريني، األحرار
ظهر ما فرسعان … الوزارة نفوذ أو القرص نفوذ أو األمة نفوذ من جانب عىل جانب
يديه بني يستبقيَه أن له وهيَّأ القرص، بأيدي النفوذ حرص قد الدستور تعطيل أنَّ لهم
من االتحاد حزب إنشاء وراء ما لهم وانكشف الدستور، وجود ويف الدستور غياب يف
االتحاديون فيه اشرتك قد سعد استقالة بعد األول االنتخاب إنَّ … والتدبريات املقاصد
االتحاديني؛ غري لحزب يتسع فلن الثاني االنتخاب أما الوزراء، جماعة من والدستوريون

األحزاب! جميع فيه سيوحدون ألنهم
باشا نشأت حسن وانطالق الثانية، الزيورية الوزارة تشكيل بعد النية هذه وبرزت
فكانت األقاليم؛ وفروع القاهرة دواوين عىل السيطرة يف — امللكي القرص وكيل —
أوامر وكانت املدير، أو الوزير وساطة بغري املراكز يف مبارشة املأمورين إىل تصدر أوامره
وبني األحزاب بني االحتكاك إىل أفىض أن االشرتاك يلبث ولم تطاع، وال تُلغى الوزراء
ترمي واحدة برضبة الدستور من للخالص أخريًا الفرصة سنحت ثم الوزراء، أشخاص
الكبرية بيوتهم أبناء من ديني عالم وهو — الرازق عبد عيل األستاذ ألَّف فقد هدفني؛ إىل
اإلسالم؛ يف الخالفة بوجوب القائل القول بها أدحض الحكم وأصول اإلسالم يف رسالة —
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بما القرص يُريض تجريده ألن العاملية؛ صفة من العالم هذا بتجريد االتحاديون فاهتم
األحرار يحرج بما آخر طرف من ويرضيه الخالفة، إىل املسعى يعوق رجل من يقتص
من الوزراء واستقال التجريد، هذا فتم الحكومة. اعتزال إىل ويضطرهم الدستوريني

منفردين. االنتخاب معركة لخوض االتحاديون واستعد الدستوريني، األحرار
وصل مرص، إىل — اللنبي اللورد خلف لويد جورج اللورد — السري وصل فلما
القرص نفوذ واالضطراب؛ الرتدد فيها يطول ال املرصية السياسة يف مرسومة وجهة وله
الحياة تعود هل ولكن تعود، أن يجب النيابية والحياة محدود، حدٍّ عند يقف أن يجب
يف النيابية الحياة تعود بل كال! القديم؟ الحكومي نفوذه إىل زغلول سعد ليعود النيابية
ويَُحول بالسلطان، القرص انفراد دون الربملان فيَُحول األحزاب؛ جميع من مؤتلف برملان
أيدي من واحدة يد يف النفوذ ينحرص وال والربملان، بالوزارة سعد انفراد دون االئتالف

املرصيني.
األحزاب كانت االتجاه، هذا إىل تتجه الربيطانية السياسة فيه كانت الذي الوقت ويف
االئتالف؛ بغري لها نجاة ال أن وتعلم جميًعا، يهددها الواحد بالخطر تشعر املرصية
وأزف الخالف، شقة من بينهم ما لتقريب وتزاوروا الصفوف، توحيد يف رجالها فتحدث
األعضاء فعول نوفمرب، شهر من الثالث السبت يف الدستور بحكم الربملان انعقاد موعد
اجتماع كل بالقوة تمنع أنها الوزارة وأعلنت مدعوين، غري أو مدعوين االجتماع عىل
النواب ولكن الجنود، من ألفني بنحو النيابة دار واحتلت آخر، مكان يف أو الربملان داخل
بينهم يحال لكيال الفندق يف ذلك أجل من وباتوا الكنتننتال، فندق يف اجتمعوا والشيوخ
لم — الفندق ذلك يسكن وهو — أنه باشا زيور طرائف ومن الصباح. يف دخوله وبني

املألوف! خالف عىل هناك الضجة هذه واستغرب فيه، يجري كان بما يدِر
قراًرا املجلسان أصدر ثم رئيًسا، سعد فانتُِخَب الظهر قبل الجلسة وافتُِتَحت
بقوة الربملان دار يف االجتماع من األعضاء منع وعىل الوزارة، ترصفات عىل باالحتجاج
املواعيد يف املجلس اجتماعات واستمرار قانونًا، موجوًدا االنعقاد دور وباعتبار السالح،

األعضاء. عليها يتفق التي واألمكنة
باشا، محمود ومحمد باشا، بركات هللا فتح حرضات من وفًدا الحارضون ندب ثم

الوزارة. إىل وتبليغه امللك جاللة إىل القرار لرفع أفندي سعيد الحميد وعبد
الجيش مفتش إىل كتبت أنها االجتماع هذا بعد وسعها ما كل كان فقد الوزارة أما
يمر وهو لسعد العسكرية التحية أدَّوا الذين والجند، الضباط مسلك إىل تلفته العام

الكنتننتال! فندق إىل األمة بيت من طريقه يف النواب بمجلس
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عريضة كتابة عىل واتفقوا الربملان، اجتماع بعد األمراء السمو أصحاب اجتمع وقد
والنواب. الشيوخ لقرار إجابًة النيابية الحياة إعادة فيها يؤيدون امللك جاللة إىل

الوزارة رجاء ينقطع لم مستقل، بلد يف وزارة معها تعيش ال التي املآزق هذه وبني
القوانني ترشع راحت بل الدستور، بغري أو بالدستور البالد وحكم التعمري يف الزيورية
من تسمع ال دامت ما بخري أنها وعندها االنتخاب، قانون يف وتثبت وتمحو لفضاألحزاب،
النفور؛ يُشعروها ولم الرش يُسمعوها لم واإلنجليز نفوًرا، منهم تُحس وال ا رشٍّ اإلنجليز
اإليطالية، الحكومة إىل جغبوب تسليم وهي األخرية الخدمة منها ينتظرون كانوا ألنهم
اإلنجليز من البقاء اشرتت قد أنها وظنت ديسمرب، سادس يف املعاهدة ووقعت فسلمتها
حني وصيتها وكتبت موتها، كتاب عىل بيديها ختمت قد أنها تدِر ولم الفادح، الثمن بهذا

الوثيقة. تلك كتبت
لويد جورج اللورد قابل الثامن اليوم ويف املعاهدة، أُمضيت السادس اليوم ففي
حام بما متذرًعا القرص، عن باشا نشأت حسن إقصاء جاللته إىل وطلب امللك، جاللة
قصرية ممانعة بعد طلبه إىل فأُجيب الرسدار، مقتل قضية يف األقاويل من اسمه حول

يرتضيه. مما تكن لم السيايس السلك يف وظيفة إىل باشا نشأت وأُقيص األجل،
تجاهل عىل األحزاب فأجمعت واألحزاب، الوزارة بني والنضال التحدي استمر وقد
أحيلوا حني برباءتهم القضاء وحكم االنتخاب، قانون تنفيذ عن العمد وأرضب قوانينها،
الوحدة بهذه األحزاب بني التقارب وازداد األوامر، ومخالفة القوانني عصيان بتهمة إليه
سعد أدبها التي السعدي النادي مأدبة مظاهرها أقوى فكان الوزارة، محاربة يف بينها
نفوس يف يكون ما ويزول بينهم التعارف «ليتم أحزابهم اختالف عىل والشيوخ للنواب
عطف من التسامح روح به تقيض ما مكانهما ويحل وجفاء، نفرة من لبعض بعضهم

ووالء».
االنتخابات مقاطعة عىل إجماعها (١٩٢٦) الجديدة السنة أوائل يف األحزاب أعلنت ثم
معظمهم فزار الوفاق، سبيل يف أخرى خطوًة الزعماء وخطا تريده، الذي القانون غري عىل
يجمع وطني مؤتمر إىل الدعوة عىل واتفقوا بيوتهم، يف الزيارة سعد لهم وردَّ األمة، بيت
واملجالس املديريات مجالس وأعضاء األحزاب ورجال والنواب والشيوخ السابقني الوزراء
عىل املرشحني بإجماع الوزارة ليقنعوا كله، القطر يف النيابية الجماعات وسائر املحلية
بإجابة املؤتمر انعقاد قبل الوزارة لت فعجَّ الجديد، قانونها حسب االنتخابات مقاطعة
لخطة «توخيًا إنه بالغها: يف وقالت املؤتمرين، إىل وبلغته فرباير) ١٨ (يف األحزاب طلب
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باجتماع التعجيل وابتغاء الدوام عىل أعمالها يف الحارضة الحكومة سلكتها التي االتفاق
حرضة عىل مرسوم مرشوع يعرض أن اليوم هذا مساء يف الوزراء مجلس قرَّر الربملان،
ديسمرب ١٨ يف الصادر االنتخاب بقانون العمل إيقاف عىل للتصديق امللك الجاللة صاحب

.«١٩٢٤ لسنة ٤ نمرة القانون مقتىض عىل االنتخابات وإجراء ،١٩٢٥ سنة
منصة عىل سعد وجلس باشا، محمود محمد بمنزل اْلتأم فقد الوطني، املؤتمر أما
تلخيًصا فلخصها العامة الحالة يف تكلم ثم ثروت، يساره وعىل عديل يمينه وعىل الخطابة
الذي املبارش، االنتخاب قانون الزيورية الوزارة قبول إىل وزارته استقالت منذ رسيًعا
بقبوله لت عجَّ الوزارة أنَّ إىل وأشار … األخرى األحزاب ترضاه وال الوفديون يرضاه
رجائها عىل ليقَيض خطابه ختام يف فقال املؤتمر، انعقاد قبل األحزاب بني الشقاق لتوقع
األحزاب بني الشقاق إيقاع به أُِريَد القانون ذلك أساس عىل االنتخاب بأن «أذاعوا هذا:
متني االتحاد ألن زعمهم؛ يف واهمون ولكنهم وحدتهم، وتنقسم رابطتهم لتنحل املؤتلفة؛

األحزاب.» هذه بني
أنَّ عىل اعتماًدا دخولها عدم أو االنتخابات دخول يف طويلة مناقشة دارت ثم
وتُِيلَ أربعة، عدا ما دخولها عىل الحارضون فاتفق باطل، والحلَّ قائم القديم املجلس
جلسة انفضت ثم عليها. لإلرشاف بها موثوق وزارة بإقالة املطالبة فحواه اقرتاٌح عليهم

املقرتحات. وبحث القرارات إلنفاذ املختلفة األحزاب من لجنة تأليف بعد املؤتمر
عن بعجزها لعلمهم استقالتها عىل املؤتمرون يرص ولم تستِقل، لم الوزارة أنَّ عىل
فصدر االنتخاب، يوم باستعجال واكتفوا االنتخابية، املعركة يف املؤتلفة األحزاب مقاومة
مجلس أعضاء النتخاب مايو شهر من والعرشين الثاني اليوم يف الناخبني بدعوة املرسوم

الربملان! النعقاد موعد املرسوم يف وليس … النواب
وال لها، يرتكها التي الدوائر عىل املرصي الوفد مع تفاهمت قد األحزاب وكانت
مائة انتخاب عن النتيجة أسفرت االنتخاب يوم كان فلما أنصاره. من أحًدا فيها يرشح
الوطني، الحزب من وخمسة دستوريٍّا، حرٍّا وعرشين وتسعة َوْفديٍّا، وستني وخمسة

إلخ. … االتحاديني من وخمسة املستقلني، من وستة
الوزارة ولكن الدستورية، الوزارة لتأليف باشا سعد يدعى أن وجب هذا عىل
قصدت فهل … الربملان انعقاد موعد ذلك قبل من تعلن لم وهي تستِقل، لم الزيورية
وال االنتخاب يحصل أن — إليها أوعزوا من عند أو — عندها الجائز من كان ألنه إغفاله

برشوط؟! ولكن يحصل أو االنعقاد، يحصل
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االنتخاب بعد االستقالة أمر يف لويد جورج اللورد فاتَح باشا زيور أنَّ األلسن تداولت
اإلنجليز أنَّ وتحقق الخلف، اختيار عىل االتفاق يتم ريثما أيام بضعة فاستمهله توٍّا،
وجورج سعد وتقابل الوزارة، رئاسة يف زغلول سعد يريدون وال يكن عديل يريدون
قال ألَّفتها؟» إذا وزارتك إىل عديل ينضم «هل لويد: جورج فسأله األثناء هذه يف لويد
بهذا يل يسمح ال عندي الذي اإلحساس «ولكن لويد: جورج فقال ذلك.» «أعتقد سعد:

االعتقاد!»
يف الدوائر بعض عن تجاوزه من الرغم عىل الغالبة الكثرة زعيم هو سعًدا أنَّ غري
الدستورية؟ الوزارة ييلَ أن أجنبية حكومة بمشيئة منعه إىل السبيل فكيف االنتخابات،
السياسية االغتياالت قضية ولكن الرصاحة، حدود يف األمور جرت لو ذلك إىل سبيل ال
امتناعه وسيلة إذْن القضية هذه فلتكن لالستغالل. صالحة بقية فيها تزال وال باقية،
فيها. قائم وهو الوزارة اعتزاله وسيلة باألمس مثلها قضية كانت كما الوزارة، تأليف من
الخامس اليوم السياسية االغتياالت قضية يف حكمها الجنايات محكمة أصدرت
مصطفى، عثمان أفندي ملحمود «بالنسبة فقضت ،(١٩٢٦) مايو شهر من والعرشين
واألستاذ النقرايش، فهمي محمود واألستاذ ماهر، أحمد والدكتور هللا، جاد أحمد والحاج
إليهم نُسبت التي التهمة من برباءتهم بك البييل الحليم وعبد الشيشيني، كامل حسن

أخرى». قضايا رهن محبوسني كانوا إذا إال فوًرا عنهم وباإلفراج
بطل كما القضاء، بحكم باطًال الجنايات هذه بتدبري الوفد اتهام يكون هذا وعىل
كانا اللذَين الوفد رجال من البارزين الرجلني ألن الرسدار؛ مقتل بتدبري اتهامه قبل من
للوفد تعد ولم التهمة، من بُرِّئَا قد — والنقرايش ماهر األستاذان وهما — املتهمني بني

االعتبارات. جميع عىل القضايا بهذه صلة
تبطله، أال السياسة تشاء قد القضاء بحكم يبطل أو العقل بحكم يبطل ما أن إال

واألساطيل. الجيوش وراءها كان متى النافذ الحكم لها فيكون
مسرت كتب — الوزارة مشكلة قيام بعد أي — الحكم صدور من أسبوع فبعد
الحقانية وزير إىل خطابًا الجنايات محكمة يف كانوا الذين الثالثة القضاة أحد كرشو

بقوله: استهله

خمسة دامت زميَيلَّ مع مداولة بعد — أنني معاليكم إبالغ إىل الضطراري آسف
فهمي محمد قضية يف الصادر الحكم عىل املوافقة أستطيع ال أجدني — أيام
فهمي ومحمود بإعدامه، املحكوم عيل فهمي بمحمد يتعلق فيما إال وآخرين عيل
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عىل األدلة فإن برباءته. املحكوم البييل الحليم وعبد برباءته، املحكوم النقرايش
حكم أنَّ وعندي لزميَيلَّ، فهو الحكم باقي أما كافية، غري كانت األخريين االثنني
ماهر، وأحمد هللا، جاد أحمد والحاج مصطفى، عثمان محمود تهمة يف الرباءة
العدالة. بتنفيذ اإلخالل حد إىل األدلة وزن يناقض الشيشيني كامل وحسن
حدٍّا عنه تنجم التي النتائج وخطورة رأيي يف اإلخالل هذا خطوة بلغت وقد
عىل املحافظة مبدأ عىل الحالة هذه يف الخروج واجبي من أنَّ أعترب جعلني
فأطلعت السامي، املندوب دار إىل الحكم إصدار بعد وتوجهت املداولة، رس

لألجانب. حاميًا باعتباره رأيي عىل فخامته

واحد قاٍض وأنه القضاء، أمانة خالف كرشو مسرت أنَّ الخطاب هذا من ويُرى
يف السامي املندوب بدعوى له شأن ال مرصي قاٍض أنه نيس وأنه قضاة، ثالثة من
الحكم هو وحده حكمه أنَّ الربيطانية الحكومة رأي من كان هذا ومع السياسية، املسائل
زيور إىل لويد جورج اللورد فكتب إليه؛ االستناد يجوز ال لغو عداه ما وأنَّ الصحيح،
الحارض— الوقت يف إليها املقدمة النصيحة حسب — حكومته بأن فيه يعلنه بالًغا باشا
التي األسباب كانت ما كائنة املذكورين األربعة براءة عىل دليًال الحكم تَعترب أن ترفض

املرصيان. القاضيان عليها بناه
األزمات يف القضايا الستغالل — حسنة غري أو حسنة كانت سواءٌ — صالحة وسيلة
الوزارة وإكراه املشكالت بخلق كفيل البالغ هذا فهناك الوزارة، سعد ألَّف فإذا السياسية.
املذكورين» «األربعة عىل الربيطانية السلطة قبض إىل يؤدي قد ألنه العاجل؛ االعتزال عىل
قوة ال وهي السجناء، أولئك تطلق أن إال فيه حيلة ال إعناتًا الجديدة الحكومة وإعنات

تستقيل. أو إطالقهم، عىل لها
األعمال، من عمل التخاذ رضورة فال غريه ألَّفها إذا أما الوزارة. سعد ألَّف إذا هذا

الجناة! وتربئة العدالة بتنفيذ اإلخالل من خطر وال
بعد أحد يسمع فلم ألَّفها، يكن وعديل الوزارة عن تنحى سعًدا فإن كان؛ وهكذا
الرسيع نفعها االستعمار سياسة االغتيال قضايا ونفعت اإلنذار، أو البالغ ذلك بخرب ذلك

الحكومة. عن زغلول سعد إقصاء يف
بذلك ح رصَّ وأنه الوزارة، تأليف عديل يتوىل أن يأبى يكن لم سعًدا أنَّ والواقع
الصحف نرشتها التي األنباء بعد ولكنه االنتخابات، وبعد االنتخابات قبل أصحابه لبعض
اآلبدين أبد الوزارة يتوىل لن وأنه ذلك، عىل مرغم بأنه مرص القرصيف وصحف اإلنجليزية
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هذه حول الرياء يكشف أن أحبَّ اإلنجليز، من وغريه الرسدار مقتل يف متهم حزبه ألن
تهمة. كل من والنقرايش ماهر األستاذين برباءة الحكم صدر وقد سيما وال كلها، املسألة
من الصحيح بالسبب ذلك بعد فليظهروا الحكم، عن يقصوه أن اإلنجليز شاء فإذا

التعالت. من به يتعللون بما ال املكشوفة، السياسية مقاصدهم
الذي الرأي إىل ورجع الوزارة، عن تنحى كلها الحيلة وانكشفت األزمة حدثت فلما
أعضائها واختيار باشا عديل إىل الوزارة إسناد وهو أصحابه، به وصارح أوًال ارتضاه

املؤتلفني. والشيوخ النواب من
الوزارة واليته أنَّ املرحلة هذه يف الوزارة تأليف من سعد موقف يف عندنا والرأي
تلك لوال الوطنية املصالح عىل محذور رضر كذلك فيها يكن ولم الزمة، رضورة تكن لم
طلبها يف عليه مالمة ال هذا وعىل لحظة، آخر يف لويد جورج اللورد خلقها التي األزمة

عنها. التنحي يف وال
للرئاسة باشا يكن عديل اآلتي: النحو عىل فكان الجديدة العدلية الوزارة تأليف أما
للزراعة، باشا بركات هللا فتح ومحمد للخارجية، باشا ثروت الخالق وعبد والداخلية،
ومحمد والبحرية، للحربية بك خشبة محمد وأحمد لألوقاف، باشا الغرابيل ومحمد
باشا حنا ومرقس للحقانية، باشا السعود أبو زكي وأحمد للمواصالت، باشا محمود
العمومية. لألشغال باشا محرم وعثمان العمومية، للمعارف أفندي الشميس وعيل للمالية،
لرعاية سعد ارتضاه الذي التساهل مقدار لنا يبدو النحو هذا عىل تأليفها ومن
بالوفد، صحيح اتصال عىل وزراء خمسة من أكثر الوزارة هذه يف يكن لم إذ االئتالف؛
الكثرة، حزب وزراء من أحٍد إىل هامة بوزارة يعهد ولم الوفديني. غري من كلهم والباقون

النواب. أرباع ثالثة من أكثر وهم
وزارة ال (Amalgamation) «اندماج» وزارة بأنها الوزارة هذه سعد وصف وقد
نظره عىل بذلك فدل الربملان؛ وأروقة الصحف يف اسمها شاع كما ،(Coalition) ائتالف
بعد إقالة أقيلت قد االئتالف وزارة فإن الربملانية؛ األوضاع بني الدقيق وتفريقه البعيد
إلقالة الصالح بالعذر القلة خروج وليس منها، القلة حزب لخروج شهًرا عرش بضعة

النيابية. الكثرة حزب يف اندماج وزارة كانت لو الوزارة
ترسب وقتًا أعرف فما الوطنية، بالدعوة قيامه منذ كثرية أوقات يف سعًدا رأيت
مقتل من الفرتة خالل أحيانًا يترسب كان كما نفسه وإىل بنيته إىل والتعب السأم فيه

الرسدار.

145



الثورة زعيم زغلول سعد

قصارى وكان وتعبًا، سأًما أكثرها كانت ولهذا حركة؛ أوقاته أقل الفرتة هذه كانت
ويمنعوا والسالح بالجند األمة بيت يف يحارصوه أن محاربته من خصومه إليه اهتدى ما
جهوده من بجهد لها النهوض يملك وال بُعد، عىل الحالة يراقب فكان إليه، الناس وفود
من اجرتحوه ما كل اإلداريون املوظفون يستطيع أن نفسه الوقت يف يؤمله وكان …
األيام أكثر ويف … يستحقونه الذي جزاؤهم ينالهم أن دون واستفزازهم الناس إرهاق
أيام يف ضهم يُبَغِّ الذي وما األمة؟! عىل املوظفني هؤالء صدور يوغر الذي «ما يسأل: كان
مأمورين حياتهم طوال يكونوا أن تعودوا إنهم يوًما له قلت وقد الشعبية؟!» الوزارة
وال مأمورون هم فال حرية، للناس وفرضت حرية لهم فرضت الشعب ووزارة وآمرين،
يحسبونها ال ولكنهم برضائها، رجاءهم وعلقوا لخافوها دائمة أنها عرفوا ولو آمرون، هم
يف الرشكاء معاملة املوظفني هؤالء نعامل كنا فقد كذاك؛ يكون أن يبعد ال قال … تدوم
منهم ننتظر وال وطنية، غرية منهم ننتظر وكنا اآلالت، معاملة نعاملهم وال الحكومة،

تعودوه. ما غري منا فوجدوا عمياء، طاعة
مائدته: عىل ثالثة وكنا الشعب؟» يف القوة يبعث الذي «ما يسأل: كان ليلة وذات
أنه وظن املحامي فقال السطور. هذه وكاتب حمزة القادر عبد واألستاذ معروًفا محاميًا
الفنية الحياة فيه تبث منك كلمة … القوة فيه تبعث منك كلمة باشا يا قال: بما يرضيه

الكالم. هذا مثل يف واسرتسل …
تتحمس؟ أن أتريد تخطب؟ أن أتريد هذا؟! «ما قال: ثم هنيهة، سعد إليه فنظر

يسمع!» من وانتظر وتحمس، اخطب تفضل طيب:
يطيق ال به مهموًما كان ألنه املوضوع؛ بهذا يعبثون بمن ا جدٍّ بَِرَمًة نفسه وكانت
الطبيعة يف النكتة حب من األيام تلك يف يتضجر سمعته ما كثريًا بل فيه، الهزل
الزمن هذا احتملوه ملا وغرائبه زيور من يضحكون املرصيني أنَّ «لوال ويقول: املرصية

الطويل!»
الشتاء. أيام أحيانًا إليه يأوي وكان هوس»، «مينا بفندق زرته الفرتة هذه أوائل ويف
وسألني الحركة، وطريق العمل وجه عليه يلتبس حني يكون كما التفكري كثري فرأيته

يقولون؟» «ماذا منه: مقربة عىل الصحف إىل ينظر وهو
واستقال!» امليدان ترك سعًدا أنَّ املعهودة! قولتهم غري «وماذا قلت:

يُعتد ال هؤالء … باملنصب تشبثًا البلد يخرب إنه لقالوا الحكم يف بقيت «لو قال:
بكالم!» لهم
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ومىض خصومه وبني بينه نضال موضوع يف الكالم ينبعث حني كعادته نشط ثم
إنَّ … بزغلول؟ تلغط وهي وتصبح تميس بالها ما اإلنجليزية الصحف «وهذه يقول:
تسرتيحوا لم إنكم هؤالء، يا نعم زغلول. زغلول، … يرتبص زغلوًال إنَّ … يدبر زغلوًال

زغلول!» من
ينفض بأن يهم أنه رآه من إىل ويخيل ويتعب يسأم الفرتة، هذه يف كان وهكذا

الخصوم. منه يسرتيح أن يرسه ال قدميه عىل واقف هو فإذا متحدٍّ يتحداه ثم يديه،

147





عرش الثالث الفصل

رئاسةجملسالنواب

النظام؛ لحفظ الجرس برضب مشهورة األول النواب ملجلس باشا مظلوم رئاسة كانت
فيها تحتدم أو الوزارة، رئيس يحرضها لم ما — الجلسات إنَّ يقال أن يصح بحيث
ولغط الجرس بدق الرئيس لغط بني مقسومة كانت — النواب يشغل ألمر املناقشة

بالكالم. النواب
يحرض التي تذكرته النواب مجلس حرمه عزمي محمود األستاذ زميلنا أنَّ وأذكر
الشيوخ مجلس إىل فانتقل والغمزات؛ القوارص من عنه يكتبه كان ِلَما املجلس بها
طريق من األخبار تلك يتلقى أنه يزعم وهو النواب، مجلس أخبار نرش عىل واستمر
معجزاته من معجزة يُريَنا أن وسألته الشيوخ بمجلس يوًما فلقيته والتنويم! املكاشفة
قليًال بنظره فهام اآلخر، املجلس يف الساعة يجري ما لنا فيذكر … املداعبة سبيل عىل
باملكاشفة لك آمنا جميًعا: قلنا الجرس! يدق باشا مظلوم وقال: الغيب يستطلع كأنما

جدال! ذلك يف ما …
إىل املختلفون والحظ كاد، أو الجرس دق بطل للمجلس سعد رئاسة عهد ففي
األجانب وكان امللغاة، النيابية األدوات من أصبح قد الجرس أنَّ العهدين يف املجلس
بني محبوب معلم ولكنه ورئيس، مجلس هنا ليس يقولون: السواء عىل واملرصيون

مطيعني. تالميذ
منع يف الرئاسة بحق وال القانون بنصوص النظام حفظ يف يستعني سعد يكن ولم
النصوص جميع من رهبة أشد هو بسلطاٍن يستعني كان إنما املناقشات، وفض الكالم
األعضاء من العضو فكان الحارضة؛ والفكاهة القوية العارضة سلطان وهو والحقوق،
عىل يُستهدف أن السداد بغري لسانه أطلق إذا يخىش ألنه يصمت؛ أو سديًدا قوًال يقول

الرئاسة. منصة من الذعة نكتة أو مفحم لجواب األثر
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املالئمة الفرصة والتماس امللك جاللة ملصاحبة لندن إىل باشا ثروت ذهب ملا حدث
مبدأ يخالفون الذين األعضاء من عضًوا أنَّ املرصية؛ القضية يف املفاوضة باب لفتح
ثروت موقف فيه يستوضح الوزارة، رئيس نائب إىل استجوابًا ه وجَّ أساسه من املفاوضة
هي تكن لم املفاوضة ألن فيه؛ الجواب تملك ال إحراًجا الوزارة ويحرج لندن، يف باشا
يرجى األمر والة بني عليها متفًقا بغية كانت وإنما باشا، ثروت لسفر الرسمي الغرض
— الوزارة قالت فإذا األحوال، واستطالع النبض جس بعد املالئمة الفرصة لها تتاح أن
كانت ملا تسهيل ذلك يف فليس تفاوض، ال إنها أو ستفاوض إنها — االستجواب عىل ا ردٍّ

تنويه.
ولم يفعل فلم استجوابه، يلغَي أن االستجواب صاحب عىل األعضاء من كثري وألح
عرضاالستجواب، يف واملراوغة باملطاولة الوزراء وأشار والعناد، اإلحراج إىل وجنح يستمع
ونعالجه االستجواب، يعرض بل لهم: وقال املجلس، نظام يخالف أن سعد عليهم فأبى

والعناد. اإلحراج يستحقه بما
وهو الوزارة، جواب املحرتم العضو وانتظر االستجواب، وتُيلَ املحدد املوعد وجاء
لم ولكنه املفاوضات، إحباط بغري منه خالص ال الذي الفخ يف وضعها قد بأنه موقن
سعد مع سابق باتفاق — الحربية وزير فاجأه حتى املأمول، الجواب لسماع يتهيأ يكد

موجود.» غري شخص إىل موجه االستجواب هذا «إنَّ قائًال: —
لجاللة نائب ال أنه الواقع يف ذلك؟ يف املحرتم العضو حرضة قول «ما سعد: وقال
أنَّ ذلك من «أيؤخذ االستجواب: صاحب فسأله الوزراء!»، مجلس لرئيس وال امللك
إرادة، عدم أو إرادة مسألة املسألة «ليست سعد: فقال تجيب؟» أن تريد ال الحكومة
ثمانية إىل يحتاج االستجواب أنَّ إىل — ذكرته عما فضًال — العضو حرضة أَْلِفُت وإني
ال فهل االنتهاء، وشك عىل الربملانية والدورة الرشوط، جميع مستوفيًا كان لو حتى أيام

أوىل؟» تأجيله أنَّ املحرتم العضو يرى
إىل موجًها كان أنه — القارئ رأى كما — فهو االستجواب، شكل يف الغلطة رس أما
يف عنه أحد بإنابة رسمي أمر باشا ثروت سفر عند يصدر ولم الوزراء»، رئيس «نائب
عهًدا املوجودين الوزراء أقدم الداخلية وزارة يف عمله يؤدَي بأن اكتفاءً الوزارة رئاسة

الوزارية. باملناصب
باشا؟» فالن هنا أليس «كيف؟! صاحبنا: قال

الوزراء!» رئيس بنائب ليس ولكنه «نعم، سعد: فقال
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نسأل؟» من «إذْن مذهوًال: وصاح صاحبنا فرتدد
محاميًا!» «اسأل سعد: قال

ى مسمٍّ غري موعد إىل االستجواب وتأجل والضجيج، القهقهة بني الرجل وقعد
املحرتم! العضو بموافقة

يخلطون من عىل مفروضة عقوبة وفيه األقطان، خلط قانون يف املجلس وتناقش
فيحصل أحد يسهَو أن يتفق أال «ولكْن، وقال: األعضاء أحد فنهض بصنف، منها صنًفا

منه؟» قصد غري عىل الخلط
ولكن يتفق! املحرتم، العضو حرضة يا «نعم وقال: املعروفة ضحكته سعد فضحك

نفسك؟!» عن ساٍه وأنت تملؤه القطن من كيًسا كم لنا تقول أن حرضتك أتقدر
يف هناك يُقتل القتيل بأن طلبه وعزز مقفل طريق إنارة األعضاء بعض وطلب

النهار. وضح
يُنار؟!» أن تطلب «وملاذا سائًال: سعد فعاجله

املجلس، يف النظام يحفظ كان الرسيعة، الفكاهة وهذه الحاسمة األجوبة وبهذه
األفواه. يف األلسنة ويحفظ

الهيئات، وجميع السلطات جميع بني الفصل ميدان يف يقف أن ثَمَّ من واستطاع
ويفصل والوزارة، املجلس بني ويفصل ومعارضيه، أنصاره من األعضاء بني فيفصل
لكلٍّ كلٍّ من ويأخذ والوزراء، والنواب القرص بني بالوئام ويميش واإلنجليز، الوزارة بني

األحوال. وتتبدل الحوادث، تتجه حسبما
من له بما وعالجها النواب ملجلس رئاسته أثناء يف وقعت التي األزمات أخطر ومن
وأزمة امللكية، واملخصصات األزهر، ميزانية وأزمة العدلية، الوزارة أزمة والحنكة النفوذ
النواب. مجلس عليه حملها التي الحملة عقب لويد جورج اللورد أثارها التي الجيش

الوزارة لشكر النواب بعض اقرتحه اقرتاح من نجمت فقد العدلية الوزارة أزمة فأما
من ألنه الزم؛ غري الشكر إنَّ االقرتاح هذا عىل الرد يف قيل ثم مرص، بنك مساعدتها عىل
ضجر عىل كان ألنه واستقال؛ املناسبة هذه باشا عديل فاغتنم الحاصل. تحصيل قبيل

اتفاق. وال قانون عىل تجري ال التي لويد جورج اللورد مطالب من وامتعاض
— الثروتية الوزارة هي — أخرى وزارة إقامة يف جهده زغلول باشا سعد وبذل

املرصية. السياسة يف تنقطع ال التي واملناورات للدسائس األفق يتسع أن قبل
اآلونة؛ تلك يف سعد من ِرًىض وافقت العدلية الوزارة أزمة أنَّ نحن نعتقده والذي
كتاب مسألة يف لترصفه املجلس تعرض إذا باالستقالة تهديده عديل من يستحسن لم ألنه

151



الثورة زعيم زغلول سعد

كان وقد الترصف. هذا يف كله الرأي إليه يكل ولم حسني، طه للدكتور الجاهيل» «الشعر
هذه يف باشا عديل كرأي رأيه وكان الوفد، ِقبل من املعارف وزير باشا الشميس عيل
التي قوانينه تجريح املجلس من أيًضا نصيبه فكان واملقدور، املظنون خالف عىل املسألة
غري أمر االستقالة إىل وزير اضطرار أنَّ ثَمَّ من وإفهامه الدراسة، برامج لتعديل عرضها

لزعيمه. حسابه قبل حسابًا له وحسب الوزراء رئيس حماية يف دخل ولو عسري،
املجاملة مسلك امللكية املخصصات ومسألة األزهر ميزانية مسألة يف سعد وسلك
عرض وجوب يف يلحون النواب من كثري كان فقد الدستور؛ نص عىل املحافظة للقرصمع
فذكر الطلب؛ هذا بتأييد قراًرا يتخذ أن يكاد املجلس وكان املجلس، عىل األزهرية امليزانية
ألوانه سابق فاالقرتاح بقانون؛ تنظَّم الدينية املعاهد أنَّ عىل ينص الدستور أنَّ سعد لهم

القانون. ذلك وضع قبل
الحكومة ويطالب ينىسالدستور، بعضاألعضاء كان امللكية، املخصصات مسألة ويف
من والستني والحادية املائة للمادة مخالف ألنه يجوز؛ ال ما وهو امليزانية، يف بنقصها
فيها، الشطط ويمنع املسألة هذه يف باملناقشة لألعضاء يسمح سعد فكان الدستور،
لالقتصاد، رعايًة امللك جاللة من املخصصات تعديل التماس إىل املجلس بتوجيه ويكتفي

املنوال. هذا عىل املجاملة بصبغة عنها محيص ال التي النصوص احرتام ويصبغ
اسة السَّ يلقاه الذي العنت عىل وأدلها األزمات أعجب فهي الجيش، أزمة أما
حدث ما فكل األزمات؛ خلق إىل تعمد حيث الربيطانية؛ السياسة أالعيب من املرصيون
الجيش عدد زيادة اقرتحت النواب مجلس يف الحربية لجنة أنَّ األزمة هذه أسباب من
وليس الدستور، عطلة يف نفسه باشا سبنكس عرضه قديم اقرتاح وهو سالحه، وتحسني
والربيطانية. املرصية الحكومتني بني االتفاق سوابق وال النيابة حدود عىل خروج فيه

منه استنكروا ألنهم الشعب؛ ومن املجلس من موتوًرا كان السامي املندوب أنَّ إال
استنكروا كما املفوضني، والوزراء السفراء كسائر أوراقه يقدم أن دون عمله يبارش أن
للمجلس وليس رعاياه. يستقبل ملك كأنه والوجهاء األعيان واستقباله األقاليم إىل رحالته
والتفريط اإلقرار معنى عىل إال مفهوم غري أمر عنه سكوته ألن االستنكار؛ هذا من بد
ألحد عذًرا يعرف ال لويد جورج اللورد ولكن الدستورية، وأمانته الوطنية أمانته يف
ومتطرفني وشعبًا ونوابًا حكومة — للمرصيني يرى وال وبدواته، أهوائه معارضة يف
سنحت حتى صدره يف فكظمها … والبدوات األهواء لتلك يذعنوا أن إال — ومعتدلني
باحتجاجاته املرصية الحكومة يمطر وراح … اإلطالق عىل مناسبة ال كأنها مناسبة
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خدمة مد وهو بقبوله، الدنيا يف لحكومة طاقة ال ما منها ويطلب والكتابية، الشفوية
يف الضباط عىل السيطرة وتخويله الفريق، رتبة ومنحه سنوات ثالث باشا سبنكس
من للوكيل ووكيل له وكيل وتعيني امللك، بجاللة املبارش واتصاله والتعيني، الرتقية
الوقت عليهما وأضاعت واملجلس، الحكومة أقلقت التي املطالب من ذلك وغري اإلنجليز!
شاطئ عىل الربيطانية فالبوارج وإال لهذا، الحكومة خضعت فإن … طائل غري يف
بأنهم سفرائهم بعض ونادى هم قالوا وإن داهم! خطر يف األجانب وأرواح اإلسكندرية،

اإلخوان! معيشة املرصيني بني يعيشون أمان يف
الربيطاني النواب بمجلس شامربلن أوستن السري الربيطانية الخارجية وزير وقام
إىل اتجهت مرص يف السياسة رجال من فريق أنظار «إنَّ األزمة: أسباب بيان يف فقال
سالًحا اتخاذه إىل و«ثانيًا» الحايل، الجيش زيادة إىل «أوًال» يرمون وهم زمن، منذ الجيش
الربيطانية الحكومة تهم التي املسائل من املساعي هذه أنَّ ريب وال سيايس، حزب يد يف
التي العهود من األجانب وحماية الجوهرية، املصالح من القناة عن الدفاع ألن مبارشة؛

أنفسنا.» عىل قطعناها
املفاوضات باب فتح يف توٍّا للرشوع استعداد عىل الربيطانية «والحكومة قال: أن إىل
يتم أن إىل علينا ولكن عليها، املختلف املسائل عىل االتفاق وهي الغاية، هذه إىل للوصول
نعم فعالة!» أنها عىل املاضية الخربة دلت التي الضمانات بقاء عىل نُِرصَّ أن االتفاق ذلك
إىل سوًقا يساقوا حتى األزمات هذه من سالمة ال أنه يفهموا أن طبًعا املرصيني وعىل …

املفاوضات!
سبنكس ترقية وهي املطالب، بعض إجابة عىل الرأي استقر وجدال محال وبعد
الهباء من تُخلق التي األزمات تلك من أزمة وانتهت له، وكيل وتعيني خدمته ومد باشا
بالتقصري واالتهام اللوم من بعدها يسلمون ال ثم املرصيني، ساسة عىل الوقت فيها ويضاع
ليس ما والجمهور النواب تهدئة يف الجهد من سعد بذل وقد واإلصالح! اإلنشاء أعمال يف
كاتب ومنهم — أنصاره بعض من عليه املالحظة موضع وكان سواه، بذله عىل يقدر
أن يرجى ال حيث املسألة ويطيل ثمنه، من بأغىل الدستور يشرتي أنه — السطور هذه

العدوان. عن يكف أو بمثلها تقابل
أواخر يف قلت كما املعنى، لهذا مؤكًدا وأكتب أقول املناسبات هذه أمثال يف وكنت

البالغ: صحيفة يف مقال من ١٩٢٦ سنة مايو
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دستور من برش كرومر عهد وما الدستور، وإلغاء كرومر بعهد لنا ويلوحون
األباطيل إال منه يجنون وال الجسام، التبعات إال منه املرصيون ينال ال كهذا
وإما يدعونه، مطلب وكل يزعمونه زعم بكل لإلنجليز نسلم أن فإما واألوهام.
ماذا ثم والربملان. والعرش الشعب بني بالعالقات ويعبثوا الدستور ينسخوا أن
يشء ال الغشوم؟ السوم هذا فيه يسوموننا الذي الدستور هذا من نحن نأخذ

واالنقسام. بالفرقة مشفوًعا واملحال الرضر إال يشء ال نعم! اإلطالق. عىل

كنت فقد ردها، يف وحجته عليها سعد رد ألذكر املالحظات هذه ذكرت وإنما
يل: يقول والوعيد التهديد أمام الدستور عىل الحرص فرط من يالَحظ فيما حدثته إذا
قادرون اإلنجليز أنَّ نذكر أن يجب ولكن حسن. هذا … يذهب حيث الدستور «ليذهب
سلف ما علينا لضاع فيه رغبتهم لوال وأنهم الدستور، طلب يف كلها جهودنا تضييع عىل
إنجليزي موظف بخط مكتوبة تزال ال كلمات الدستور صلب يف إنَّ فالن! يا جهود. من

املندوب.» دار يف
ال عجلة أجلها من الدستور تضييع أن خاصة، الجيش أزمة من موقفه يف وحجته
رضر فال وزيرهم، بلسان املفاوضة إىل يشريون القوم كان ومتى الرضورة. بها تقيض
حيث إىل الدستور يذهب أو قرار، عىل نتفق أن إىل أشهر بضعة كله الخالف إرجاء من

تقول. كما يذهب
املال اتسع قد املصطنعة، واألزمات السياسية الشواغل وغلبة الوقت ضيق وعىل
وفتح الفالحني، بني التعاون وتعميم السخرة كإلغاء صالحة، ومقرتحات شتى ألعمال

االجتماعية. اإلصالح مطالب من ذلك إىل وما العمال، مشكلة ودرس الطرق
سعد عليها أرشف التي واملقرتحات لألعمال سجًال نرسد أن هنا نريد ال أننا غري
كثريون عليها يرشف قد واملقرتحات األعمال هذه فإن النواب، ملجلس رئاسته أثناء يف
أنَّ إال عامة، الرؤساء يف معهودة غري بقدرة يمتازون ال ثم النيابية، املجالس رؤساء من
الواجب مستوى عىل فيها املرء يستوَي أن الصناعة هذه يف غاية بعدها ما التي الغاية

املتأمل. إليه ويصبو املتخيل يتخيله كما
املجلس أوقات يف القصد عىل القدرة يملك الذي الرئيس هو الرئاسة يف األعىل واملثل
وقوانينه، زواجره إىل حاجة بغري نظامه حفظ عىل القدرة ويملك جهوده، يف والقصد
ما وأقل صواب من يستطيعون ما أكرب إىل وهدايتهم أعضائه تعليم عىل القدرة ويملك

خطأ. من له يتعرضون
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الحكومة جوانب وبني بينه بالقسط قائًما مجلسه لحقوق صيانته مع ويكون
القدرة فبهذه والعراقيل؛ القوى من به يحيط ما وبني بينه للصدام مانًعا األخرى،
يكون أن ال صفحاته، من وصفحة مزاياه من مزية تُحسب أن سعد رئاسة استحقت

حياته. من عامني أو بعام واإلملام تاريخه من جزء استقصاء الذكر من مبلغها
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وأثرها سعد زعامة

تطابق التي املعجزة هي األنبياء من لنبي الكربى املعجزة إنَّ التوحيد: علماء لنا يقول
وعيىس والكهانة، السحر أمة يف الساحرة بالعصا بعث فموىس فيها؛ املبعوث األمة خالئق
الفصاحة أمة يف بالقرآن بعث ومحمد والضعفاء، املصابني أمة يف الشفاء بآية بعث

وأصله. معدنه من اإلقناع وتستمد قومه أحوال تطابق معجزة منهم فلكلٍّ والبيان،
كان فغاندي الزعماء! سري من عرصنا يف رأيناه فيما العلماء يقول ما أصدق فما
خري كان باشا كمال ومصطفى الناسك، أمة من ناسك ألنه الهند؛ أهل عىل زعيم خري
من فالح ألنه مرص؛ يف زعيم خري كان وسعد الجنود، أمة من جندي ألنه الرتك؛ بني زعيم
خالئقه من فيه ما فتضاعف املرصي الفالح نموذج إىل تعمد أن وحسبك الفالحني. أمة
مرتقى عىل قائًما املرصية، عظمته يف ماثًال سعًدا أمامه لرتى بيئته وخصائص وعاداته
النهضة صدق عىل اآلية هذه من أفصح آية وليست القومية، الخصائص لتلك األعىل املثل

األمور. طبائع مع وجريانها السعدية
صفة حياته يف العرص توفيقات ومن الشخصية مزاياه من لسعد اجتمعت وقد
األمة. هذه يف األخرية النهضة ألطوار املالئمة الزعامة أو املرصيني، عىل الواجبة الزعامة
حوله يجمع أن استطاع قد — العالية املراتب أصحاب من فالًحا كان ألنه — فهو

املرصية. األمة قوام وهو الفالحني، أبناء من والعلية السواد
النهضة يقود أن استطاع قد املرأة، تهذيب يف رأيه عىل أمني لقاسم صديًقا كان وألنه

كله. البيت شملت ألنها كلها؛ األمة وشملت والنساء، الرجال فيها اشرتك التي األوىل
يمحَو أن استطاع فقد اإلنجليز، من يطلبه كما الرتك من االستقالل يطلب كان وألنه
قد واإلرسائيليني املسيحيني ألن الوطنية؛ الحركة يف املذهبية والعصبية الدينية الفوارق
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سيادة دعاتها يطلب دينية حركة مع مسوقني وليسوا واحدة، دعوة يف رشكاء أنهم علموا
مرصيون. ألنهم املستقلة السيادة يطلبوا أن الحق وإنما مسلمون، ألنهم الرتك

قد والشيخوخة، والكهولة الشباب يف الحماسة وافر الفتوة، حارض كان وألنه
يجمع أن استطاع أو املحنكني، الشيوخ يقود كما املتلهبني الشبان يقود أن استطاع

يجتمعان. وقلما واحدة، ثورة يف الجيلني
ترثيه: وهي التيمس صحيفة قالت

إال الغربيني، زمالئهم قبل العمل يعتزلون أنهم الرشقيني الزعماء يف ُعهد مما
املتطرفني الثائرين بني وليس النهاية، إىل الغزير بنشاطه احتفظ فإنه زغلوًال؛
وعنفوانها شدتها عىل السياسية عقيدته له بقيت قليل عدد إال التاريخ يف
عندما الجماهري عىل السلطان من بلغ ما أقوى بلغ هو ولكنه الخمسني، بعد
ونزواته! الشباب حماسة من يزيد السن يف تقدمه كان وكأنما الستني، ناهز
الفقهاء بني العلم تحصيل يف وتقلبه حياته وأطوار طبيعته مفاجآت أنَّ عىل
عىل األثر من كان وما وفصاحته، عزيمته ومضاء الفرنسيني، واألساتذة العرب
الجامعة داعية الدين جمال بني ما مثل االختالف من بينهم ألناس ذهنه تربية
شعب عىل الغربية قبضته لتفسري يكفي ال هذا كل كرومر؛ واللورد اإلسالمية
قدرة للنجاح املؤهلة العوامل هذه كل وفوق هذا، كل وراء فإن التحول. كثري
تجذب شخصية ومغناطيسية وطنه، أبناء عىل النفوذ ذلك له قيضت خاصة

التابعني. من األلوف إليه

البدو، من أنه يزعم قائل بني األقاويل اختالف إىل سعد أصل يف البحث أدى وقد
يشبه ولكنه هؤالء، وال هؤالء من ليس أنه يزعم وقائل املغاربة، من أنه يزعم وقائل
شاء؛ بما أقاويله منهم كلٌّ وليعزز شاءوا، ما فليختلفوا واألخالق، املالمح بعض يف الرتك
أصلح هي فيها شك ال التي سعد صفات أنَّ الكثري الجدل تقبل ال التي الحقيقة فإن
واالجتماعية السياسية زمانه وتوفيقات الشخصية مزاياه وأنَّ املرصيني، لزعامة الصفات
وذلك بالزعامة، وأوىل منه أجدر أحد معارصيه بني ليس الذي املرصي الزعيم جعلته قد

والتوفيقات. األحداث وقررته لنفسه قرره كما مكانه بتقرير كفيل وحده
املاضية، وعزيمته املرتجلة، وفكاهته املقنعة، وفصاحته العملية، طبيعته يف فهو
تكوينها، صميم من لزعامتها مرص ترشحه من خري الرفيعة، ومنزلته املهيبة، وسماته

األصول. يف عمق وال رسوخ بعده ليس الشعوب زعامة يف ألصل وإنه
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االحتفال يف قنا من فالح سمعه الظريف؛ البلد وابن الساذج للفالح ساحًرا كان
يف يصيبه لحادث إال يبكَي أن يتعود لم شيخ وهو لنفسه أفاق ثم فبكى، النريوز بعيد
أماتت أبي؟! أمات أبكي؟! بايل ما حوله: من ويسأل لنفسه يعجب فطفق ماله؛ أو آله
أفاتن هو؟! أساحر يُبكيني؟! الرجل لهذا وما زرعي؟! أأجدب مراكبي؟! أغرقت أمي؟!
أنَّ البيان أوجز لنا بنيَّ قد بكائه يف الحائر الساذج الفالح ولكن أدري! ال وهللا هو؟!
قبيل من هو أو والقدر، القضاء كحوادث حادث املرصية النفوس عىل سعد سلطان
التي العوامل تلك قبيل من هو أو أعماقها، يف وتهزها النفوس تلك تحرك التي الحوادث

عينيه. من الدموع تسيل أن خليقة وحدها هي أنها الساذج الفالح ظن
العالية ضحكته ويضحك «سريوس» نادي يف يخطب البلد أبناء من مرصي وسمعه
هللا!» هللا! جدٍّا حلوة حلوة، ضحكتك باشا! يا سالم «يا صاح: أن تمالك فما خصومه؛ من
يشفعه أن دون الساحرة أو الساخرة ضحكته عىل «البلدي» التعقيب هذا سعد ترك فما
سمع «سمع، املقام: يناسب كما السكوت طلب يف بالحارضين وهتف جنسه، من بتعقيب

هس!»
جارًفا تياًرا إال الزعيم هذا عند تكن لم الزعامة مواقف أو الخطابة فمواقف
األصيل؛ عنرصهم إىل ويردهم غمراته يف الحارضين فيحتوي وجدانه، قرارة من ينبعث
يف واحد وموطن الشعور يف واحد موطن من الزعيم وهذا أنهم البديهة عىل فيشعرون
وهم يقدر أو يقدرون، ال حيث من يقدر أنه غري والفكاهة، الجد يف واحد وموطن اإلرادة

تابعون. ورائه من
— إلهية فرصة بل — مطبوعة قوة كانت األصالة من املبلغ هذا بلغت إذا والزعامة
ألن التفريط؛ ديدنها كان ولو أمة فيها التفريط عىل تقدر وال رشيدة، أمة فيها تفرط ال

والتدبري. املشيئة وراء من الزعامات هذه يف األمر
أو الصفات، جملة يف الزعيم ذلك يقاربون مئات أو عرشات األمة يف يكون وقد
أو عرشات وهم واحد وهو يعوضونه وال يغنون ال لكنهم الصفات، بعض يف يفوقونه
يف كالشأن هنا والشأن والكثرة، للعدد ال والنوع للدرجة الزعامة يف الفضل ألن مئات؛
األثر من كلها بلغت َلَما املحاسن يف اعتدال عىل وجه ألف اجتمع لو الجمال؛ درجات
أن آثرت هي إذا القلوب عىل لوم وال حسنه، يف الفائق الواحد الوجه يبلغه ما والفتنة
إال تُحس ال الطبيعة ألن الشتى؛ الوجوه تلك تفتنها ما أضعاف الواحد الوجه بذلك تفتتن
قوة فهو مطبوع إحساس وكل سوائها، عن تنحرف أن ينفعها وال بها يحسن وال هكذا،

159



الثورة زعيم زغلول سعد

طبيعيٍّا، التأثري سبب كان ومتى الشعوب، وقوى األفراد قوى إيقاظ يف نافعة مطبوعة
توليد من الزعامة تكون أن الكربى اآلفة وإنما فيه، اصطناع ال طبيعي جرم ال فالتأثري
حينئٍذ تكون فإنها واالنتفاع؛ واملغالطة الغش عىل والتواطؤ والتمويه واملواربة االصطناع
من ولكنها الشفاء، من وليست الصحة من ليست املخدرات تصنعها التي كالصحة

السقام.
أولئك من الحال بطبيعة خالية مرص تكن لم الوطنية، بالدعوة سعد نهض ملا
عمل، كل يُخطِّئون الذين القهوات أحالس املتحذلقني أولئك أو األزليني، «امُلحكِّمني»
عىل إال أبًدا تجري الدنيا يف األمور يحسبون وال رأي، كل ويُخطِّئون رجل، كل ويُخطِّئون

املخطئون. هم أنهم ذلك بعد يعرفون ال ثم … ويستحسنون يحكمون ما خالف
الزعيم إال للزعامة صالًحا مرص يف إنسان كل يرون األزليون امُلحكِّمون هؤالء كان
ولم صناعة هناك تكن لم وإال بذاك، تقيض الصناعة أصول ألن حينها؛ يف بها القائم

ُمحكِّمون. هناك يكن ولم … قهوات هناك تكن
فالن كان أفما اإلنجليز؟ من مقرب ألنه املرصية القضية بحل أوىل زيد كان أفما
إىل انتهوا ملا بينهم فيما باالتفاق طولبوا لو ولعلهم فالن؟ خليفة ألنه جميًعا منهم أوىل
املحال وسيلة أبًدا وتكون كانت وإنما االتفاق، وسيلة قط تكن لم الثرثرة ألن اتفاق؛

والشقاق.
الزواج؛ كسمارسة أنهم — بهم الظنون أحسن عىل — هؤالء به يوصف ما وأوجز
يكون أن إال لخطيبها، أهل غري عندهم خطيبة وكل لخطيبته، أهل غري عندهم خطيب كل
عىل الدنيا يف وخطيبة خطيب كل يكون وعندئذ والوليمة؛ واملهر الوساطة يف نصيب لهم

يرام. ما
حيث من يصيبوا أن بالنادر فليس الزواج، سمارسة باصطالح حاورتهم وإذا
املستقبل يملك ألنه الفتيان؛ جميع من خري املمقوت الفتى فهذا واألصهار؛ األزواج يخطئ
إىل تدخل ألنها الفتيات؛ جميع من خري السقيمة الدميمة الفتاة وهذه املرياث، وينتظر
الشبان؛ جميع من خري الشيخ وهذا ذويها، أو أبيها بجاه معها والوظيفة قرينها بيت
تحاسبه وال تغنيه ألنها القرين؛ بيت يف تضارع ال النصف املرأة وهذه يموت، غًدا ألنه
ولكن السمسار، وأشباه السمسار ينظر حيث من نافعة نصائح … ويفنيه يبقيه ما عىل
الصغري الناشئ إليها يستمع التي النصائح هي وأغىل منها أنفع هي التي النصائح
الخالدة الفطرة بها توحي التي النصائح هي ألنها بإلهامها؛ الصغرية والناشئة بإلهامه

األحياء. وتقدم الحياة بقاء بها وتنوط
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السمارسة حكمة إىل تستمع ولم املرصية، األمة إليه استمعت الذي هو اإللهام وهذا
إىل سبيًال أو املنافع، إىل سبيًال ندائه إىل سعد تلبية كانت فما القهوات؛ وأحالس
مضيعة ذلك: نقيض عىل كانت ولكنها واالطمئنان، الراحة إىل سبيًال أو الوظائف،
يلهمها التي الطاعة قبيل من هي فطاعتها والبالء؛ للمحنة مجلبة والوظيفة، للمنفعة
األحايني بعض يف يسمعها من يخطئ الرسيرة. ودعاء الفطرة لصوت والناشئة الناشئ
الباقية الحياة وجهة من أذنيه عنها يصم من مرة ألف ويخطئ الدنيوية، الوجهة من
ال الكمال يفقد الذي ألن لآلخرين؛ وال له يظهر ال خطؤه كان وإن الخالدة، والحكمة

والحطام. الخبز فاقد يعرتف كما بخسارته يعرتف ال أو الكمال، بفقد يشعر
الزعامة هي فتلك اإللهام، هذا قبيل من طاعته تكون الذي بالزعيم األمة ظفرت وإذا
ألن الضياع؛ عليها يُخىش التي الفرصة هي وتلك األجيال، بعد األجيال تنتظرها التي
هي القهوات وأحالس السمارسة بحكمة االهتداء قبيل من طاعتها تكون التي الزعامة

مكان. كل يف الحساب وعلم املنافع كوجود موجودة فرصة هي إذ تضيع؛ لن فرصة
يف يدخل ال يشء وهو زغلول، سعد لزعامة األكرب األثر هو الفطري اإللهام هذا
اإلحصاء يدركها مصلحة أو منفعة لكل عنه غنى ال يشء هذا مع ولكنه واألرقام، اإلحصاء

األرقام. وتحرصها
فيه يُعَطى فال األجري؛ يحمله الذي الدفرت بحساب التاريخ يف يحاَسب ال والزعيم
بهذا إال مآثره تظهر ال الذي الرجل إنَّ النهار. ساعات يف عمل من يقابله بما إال درهًما
بيديه يعمل إذْن ألنه الشعوب؛ وقيادة الزعامة صفات من الناس أنقص لهو الحساب
يدعو بما بمفرده ويحاسب الناس، سائر يتلقاه كما جزاءه ويتلقى اآلخرون، يعمل كما
حساب أو الحقول، عىل ترشق التي الشمس حساب الزعيم يحاسب وإنما إليه؛ الناس
وال جذًرا يغرس وال فأًسا كالهما يرضب ال واألشجار؛ األعشاب بني يجري الذي النهر
بالفئوس الضاربني ولكن خزان، أو حوض عىل جداًرا يبني وال بهندسة، سطًرا يخط
سنبلة ينبتون ال جميًعا والبناء الهندسة يف والعاملني جميًعا للجذور والغارسني جميًعا

واملاء. الشمس بغري واحدة
ما فكل حواليه، يجمعه أو يوقظه أو الروح هذا يبث أن الزعيم هذا استطاع فإذا
عمله كان إذا أما يديه. وصنع عمله من فهو — الروح بهذا مأخوذة وهي — األمة تنشئه

بزعيم. هو فما يديه، طابع عليه ويرسم بنفسه يعمله ما هو كله
حواليه؛ جمعه قد هو أو أيقظه، قد هو أو الروح، هذا مرص يف بث قد زغلول وسعد
التجارة، رشكات أو األموال، مصارف أو بالصناعات، اشتغال من األمة به نهضت ما فكل
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ال سهم ففيه النهضة، تلك قبل فيها يكن لم مما السياسة مجامع أو التعليم، معاهد أو
زغلول. سعد لزعامة ينَكر

مسلمون أنهم وعلموا أمة، أنهم فعلموا املرصيون حولها التقى التي هي الزعامة هذه
ولكنهم وشبان شيب وأنهم أمة، ولكنهم ونساء رجال وأنهم أمة، ولكنهم ومسيحيون
حياة جانب إىل ماثلة حياة لألمة فانبعثت أمة؛ ولكنهم وريفيون حرضيون وأنهم أمة،
اللص فيها نيس التي األيام ورأينا دين، وكل جنس وكل طائفة وكل طبقة وكل فرد كل
أنها املوصومة البائسة فيها ونسيت املرصيني، من مرصي أنه إال يذكر ولم سارق أنه
معنًى هنالك أنَّ هؤالء حتى وفهم بقضية، تطالب مرصية أنها إال تذكر ولم مهني متاع
لبث التي السنني رأينا بل الحياء، ويسمى الرشف يسمى اإلنسانية الرفعة معاني من
العقيدة، يف املراء يقبلون وال الخسار فيقبلون الخسار، يسامون واأللوف املئات فيها
وال األمة منفعة فيختارون بها، يدينون التي األمة ومنفعة النفس منفعة بني ون ويُخريَّ
حساب يف تدخل ال قومية غنيمة وتلك والبنني. اآلل بمنافع وال النفس بمنفعة يحفلون

حساب. يف نفسها هي تدخل ال قدرها وتبخس تهملها التي األمة ولكن األرقام،
طلب يف شأنها أنَّ تعلم الرشق يف أمة كل إىل املرصية الوحدة روح من قبس ورسى
الوفاق فظهر املرصيني؛ كحاجة الوطنية الوحدة إىل حاجتها وأنَّ املرصيني، كشأن الحرية
َعَلًما زغلول سعد وأصبح وفاق، يف رغبة وال وفاًقا قط تعرف لم بلدان، يف الطوائف بني
بلد كل يف الوحدة لدعوة ورمًزا وحدها، املرصية للنهضة ال بأرسها الرشقية للنهضة

األجنبية. واملطامع الداخلية العصبيات بني ممزق
املؤتمر لحضور زارها حني لندن يف غاندي املهاتما لقي أنه مرصي موظف روى
فقال سعد ذكر إىل واستطرد املرصية، القضية عن بينهما الحديث فجرى فيها، الهندي
يف له يزال وال اآلن، إىل ١٩١٩ سنة من القدير الرجل هذا سرية تتبعت «إنني املهاتما:

أستاذ.» بمثابة وأراه قدوة أعده وأنا عظيم، أثر نفيس
عرش أربعة املرصية األمة أنَّ ريب وال منك، تواضع «ذلك املرصي: املوظف قال

الناس.» من مليونًا وخمسني ثالثمائة حركتك شملت قد وأنت مليونًا،
واالبتداء. السبق يف الفضل صاحب هو سعد يكون التقدير هذا «عىل املهاتما: قال
إعداد يف بسعد اقتديت إني املرصية، الحركة أعقاب عىل سارت الهندية الحركة أنَّ ثق
بها َلِحق إال منهم طبقة تُعتقل فال الهندية، القضية يف العاملني من طبقة بعد طبقة
نجح كما بعُد أنجح لم ولكني العنرصين، توحيد أخذت سعد وعن األثر، عىل خلفاؤها

أجمعني.» لنا ولكنه وحدكم لكم ليس سعًدا إنَّ … فيه
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وال إثبات إىل تحتاج ال التي فالحقيقة الصحة، من الرواية هذه نصيب كان وأيٍّا
وأنَّ الوطنية، الرشق دعوات يف وحدة لكل سابقة املرصية الوحدة أنَّ هي استشهاد
دون — فجعلته حوله توافرت أو له توافرت التي بمزاياه لسعد مدينة املرصية الوحدة

املرصيني. جميع عىل للزعامة الزعماء أصلح — غريه
ويقدر يدبر كان الجماهري. من البديهة التلبية تقابلها فيه بداهة الزعامة كانت لقد
تعويله بعض والتدبري التقدير عىل يعول ال ولكنه البعيد، والنظر بالروية األمور ويأخذ
اإللهية العناية أنَّ وعنده استعصاء، وال تكلُّف غري يف الشعوب ترتجلها التي البداهة عىل
يرددها التي كلمته كانت ثَمَّ ومن بال؛ عىل يخطر ليس ما املرتجلة البداهات هذه يف تعمل
الفرج مظنة غري من األزمات انفرجت أو املنظور، اتجاهها غري إىل الحوادث اتجهت كلما

يزيد. وال السماء إىل برصه ويرفع العناية!» إنها العناية، «إنها املقدور:
زرناه أننا مكدونالد مسرت مع املفاوضات من عودته أعقبت التي األيام يف أذكر

اآلراء. بعض عليه يقرتح املحامي جودة حامد األستاذ وعنده
فال الناجع، العمل فهاتوا العلم! ختمت أنا حامد، «يا املعهودة: بدعابته سعد فقال

اقرتاح.» إىل بي حاجة
اإلنجليز؟» مواجهة يف صانعني تروننا «ماذا قال: ثم

مطالب تجاب حتى املوظفون فيه يشرتك العام «اإلرضاب الحارضين: أحد قال
البالد.»

اإلرضاب؟» هذا يقع «وهل الباشا: فسأل
الجهات.» بعض يف «يقع غريهم: وقال ا.» عامٍّ «يقع الحارضين: بعض فقال

يطول.» وال ينتظم ال «إنه فقالوا: آخرون وخالفهم
مختلفون أنكم — وقع إن — طويًال يصمد وال يقع ال أنه عىل «الدليل سعد: قال
وعندما ،Spontanement بالفرنسية وقالها عفًوا.» إال تأتي ال الحركات هذه إنَّ … فيه
فيه». ريب ال واقع أمر «إنها واحد: بلسان تجيبون بل فيها، تختلفوا لن ً مهيَّأ الجو يكون
يزيد وال املستقبل، بهموم كثريًا ذهنه يكرب ال كان البداهة هذه عىل سعد ولتعويل
العناية أو للبداهة أو للمفاجأة البقية يدع ثم والروية، التفكري من حقها يعطيَها أن عىل
الوطيد الغني التاجر كاطمئنان الناحية هذه من املستقبل إىل واطمئنانه يقول. كما
ألنها الكساد؛ أو بالهبوط السوق تفاجئه أن يضريه وال الرجاء، عمل يعمل الذي املكان
يطمنئ قد وغريه والهبوط، للصعود استعداد عىل إال تجده لن واضطربت تقلبت كيفما
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يعرتيه ال ضمان لديه التي فالثروة هو أما ويبور، فيضيع االطمئنان هذا مع املستقبل إىل
والهموم. بالوساوس طويًال نفسه يكرب أن الوهم فضول فمن خذالن،

الكهربائيتني كالشحنتني وكانا قومه، من مدد لعزمه وكان عزمه، من مدد لقومه كان
تندفع ال التي الكامنة القوة تندفع حتى يلتقيان ال ولكنهما سكون، يف بمفردها كلتاهما

انفراد. عىل
الذي فبالكالم البداهة بوحي يكن لم إن والتوجيه، االتجاه عىل منه أقدر يكن ولم

سامعيه. أخالد من البداهة مبلغ يبلغ
لهم خالق ال الذين املشاغبني من أناًسا األمة بيت يف عليه يدسون خصومه كان
وكان السامعني، وعىل عليه الخطاب فيفسدوا واالحتدام، التأثري مواقف يف ليلغطوا
أو السماع، حظ فيفوته يرتكهم هل يدري ال ألنه هؤالء؛ تأديب يف يحار الجمهور
ذرًعا به الجمهور فضاق يوًما، هؤالء من سليط وتمادى الخطاب. فينقطع يجاوبهم
يصنعون: كيف يدرون وال يرتددون فهم الخطبة، ضياع من إشفاق وبهم بتالبيبه وأخذوا
عمله مثل عىل السلطاء أمثاله ويجرتئ فيعود يرسلونه أو االضطراب، فيقع يرضبونه هل
السليط هذا مع الخطاب فصل فيها فيكون سعد، من الكلمة تبدر الربق وكخطف …
يف يُرضب «ال سعد: ويقول العسري، املركب هذا بركوب زمالئه من نفسه تحدثه من ومع
دابر وينقطع … يريد ما الجمهور يفهم الربق وكخطف الخطابة! مقام ويرتك بيتي!»

يرجعون. فال السلطاء هؤالء
الحكومة صحيفة — املرصية الوقائع يف عمره من العرشين نحو يف وهو سعد كتب
«إنَّ السالم: عليه النبي بقول ويستشهد دفعه، عىل الناس ويحض باالستبداد، ُر يَُشهِّ —
عنده.» من بعقاب هللا يعمهم أن أوشك يديه، عىل يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس
ال من ذويها أمور يتوىل أن تأبى سمحة، رشيعة رشيعتنا «إنَّ بقوله: كتابته ويختم
الرعية من كلٍّ عىل الشورى وتُوجب ذمة، نة للسُّ يحفظون وال حرمة للرشع يراعون

السبيل.» سواء إىل يشاء من يهدي وهللا الحق، هو ذلك جميًعا؛ والحاكم
الحرية، موضوع يف بالكتابة تالميذه أمر أنه األفغاني الدين جمال السيد عن ويروى
السيد: فقال املوضوع؛ هذا يف كتابة أحسنهم — سنٍّا التالميذ أصغر وهو — سعد فكان
الفتى!» كهذا ناشئ إال فيها الكتابة يجيد أال األمة هذه يف الحرية نشأة عالمة من «إنَّ

صفق وال استعاد فما العمرية، حافظ قصيدة يسمع العظمى الحرب أثناء حرضته
باشا محمود محمد إليه مال حتى لها، وصفق الشورى أبيات استعاد كما ألبيات فيها

الترشيعية.» الجمعية وكيل «معلوم! قائًال: يداعبه

164



وأثرها سعد زعامة

… طبعه يف االستبداد فكراهة
… طبعه يف الشعوب وقيادة

تقوم خاصة مصلحة لكان راسخة، وعقيدة عامة مصلحة الحرية حبه يكن لم ولو
فيه يرى وال الحرية، بحق للفالح يقيض حني كربيائه عن يذود فهو العقيدة؛ مقام عنده
بالسيادة. لنفسهم ويقضون بالخضوع، عليه يقضون الذي الرتك حكام من الزمالء رأي
قيوده، صدع إىل الشعب واستنهاض دفعه، عىل والقدرة االستبداد كراهة له اتفقت ومن
الناس إرادة ترشحه ولم الغيب، إرادة رشحته فقد وهوانه، بعزته الشعب مع والشعور
تقديمه عىل التفكري وهداية اإللهام هداية واصطلحت األمانة، بهذه واالضطالع للزعامة

الكبري. األمري لهذا
من أكمل وجود قط لها يكن ولم سعد، يدي عىل نفسها املرصية األمة وجدت لقد
السياسة عالم يف وحده وهذا فيه! شك ال لزعامته أثر وهذا الزعيم، هذا جانب إىل وجودها

اآلثار. جميع عىل يعلو أثر
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